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إِداء

إٍ ايٛضٝداح
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ب يٍاًُ يف حدائقِ السسياليِّني
ثعم ٌ
َٓذرُ ضذذٌَٓ طًٜٛذذٚ ١أْ ذ  ٫أؾع ذٌُ غذذ ّ ٦ٝؾكذذ٘ أُضذذٍٛ
أغ ذ ْ ٞايٛٝتٝذذٛة إٍ َٓ دٜذذٌ ٚزق ٖٝذذ ١زقٝكذذ ١أضذذطاٗ
بًطذ ذـٕ بذ ذ يؼٍ َ ذذٔ ٫بث ذذٛب ٞايػخؿ ذذٚ ٞأَطذ ذ بٗذ ذ
ايدَٛع اييت تثه ٖٛزُ عً ٢قؿ فٔ قًيب.
*
قؿذذٝدت ٞاَذذسأ ْ٠ؾ ذ َث ٫ ْ١تؿ ذٌَُٗ نأضؿذذْٓ ٔ١ذذصاز
قا ْ ٫ٚ ٞترزعُ دٖ يٝصَ ايثاؼِ ن يطذ ٖٝة ٚقطعذ ّ ٫
ؼا ذ ذذ ٛعً ذ ذذ ٢ا٭زضِ ع زٜذ ذ ذ ّ١نس ذ ذذدٖ زس ٜذ ذذس ٫ٚ
تؿططبُ عػٝكٗ ٗ زضًْٗ ٕ١سٕ١ٖٜ
ايػ ٤ٞايٛضٝدُ اير ٟتؿعًُ٘ عٓدَ تأتٖ ٞذ ٛإٔ ُذدٖ
ٜذ ذدَٖ ايٓطًٝذ ذَ َ١دذ ذٌَ عذ ذذٛدٔ خكذ ذ ةٕ ٚبدٖػذ ذ ٔ١طؿذ ذٌٍ

ٍّ تُػعٌُ ٚزد َ٠دَ ٞإطؿأ.ِ٠
غسسٟ
*
ًٚذؤ خ٬خذ ٗٞا٭بعذ دٔ نطذسَ أؾذ ب َ اياٝذ ْ ٛبأْ قذٔ١
ُّ
ع غلٍ
ٚأع دَ قؿبَ ضٓٝين إٍ ايٓا ِ
َٚصٖمَ كطٛط َ١قؿ ٥دٚ ٟبعدسَٖ ض ٍَٛبٝيت
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خ ذِٖ زًذذظَ عً ذذ ٢أزٜه ذذيت ٜٓؿ ذذُ غ ذذ َِٝض ذذس ٥س ٔٙعً ذذ٢
ٚزٗٞ
*
قطذ ذٜ ٕ١ثُٝذ ذ ٕ١قس َعذ ذجِ بذ ذ ةَ أ ٍِٖٚغُٝذ ذٕ١
٭ ًٜذذ ٍَٛؾ ذذٛحُ َّ
ض ٖسٕ٠

ٍّ ٜهؿْ٫ ٞؿا ةٔ ايػث  ٗ ٔ٤قًيب
ٚزَكثين عٓٛ
ٗ تًوَ ايً ٔ١ًٝمل أنِٔ ٚضٝداّ ُ َ ّ
ن َٕ مثٖ َ١قؿٝد ْ٠تثؿ ٖث ُ ٗ ٜدٚ ٟزَ٘ أقطٛإْ١
تٓصعُ ٜدُ ايً ٌِٝأٚزاقٗ بػا  ٕ٤ب يؼٍ
عسؾجُ ب يؿدؾ ٔ١بعدَ خ٬ر ضٓٛاحٕ
إٖٔ قٝؿيت ايط ز ١َ ٥مل تهٔ فسٖدَ قط ٕ١ضصٕ١ٜٓ
ن ْ ذ ذذج زَ ذ ذ دَ زطذ ذذدٔ غ ذ ذ عس ٕ٠ه ذ ذذٛةُ ا٭زضَ  ٖٚذ ذذٛ
ٜػثعٌُ عً ٔ١٦ٖٝ ٢قطَّ١
*
طـُ دَٞ
نٌٖ  ٍّٜٛأتؿ ٖ
ٌٖ َ شاٍَ ىؿلُ ٗ ايػساٌٜ؟
أتٓػٖلُ ؾٛحَ ؾريٚش
ٌٖ َ شاٍَ وثؿ ُٜبسا٥طٚ ٔ١زد ٔ٠ايٓ زْش؟
أضأٍُ أيـَ قٓ  ٕ٠ع ٕٕ١ٖٝ
عٔ زض ٌِٝاؿسٚةٔ ا٭يخري٠
أتأنَّدُ َٔ إٖٔ ايثؿ ؾ ٌَٝايؿػريَ٠
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َ شايج َٛزٛد ٗ ّ٠ض ٝتٞ
نإٔ أُؾهِّس بكًبٔ اَسأَُ ٕ٠ػًلٍ َٓرُ غٗسٜٔ
ٚأْ أديخٌُ ٗ ضط بَ ٕ١سؼً١
*
ق ٍَ غ عسْ نٌْٗ يػ عسٍ غ ة  ٫تهٔ تعٝط ّ َدًٞ
ذب طًٜٛذ ذ َ٫ ٕ١ذذسأ٫ ٕ٠
ٍّ
 ٫ٚؼ ذذ ٍٛعُذ ذسَى ي ذذدٚا ٜٔٚض ذ
تطثطلٗ ضسؾ ّ َٓٗ
ٗ ايٓٗ ٜذ ذٚ ٔ١بعذ ذدَ ؾ ذذٛاحٔ ا٭ٚإ  ٫ؾ ذذسمَ بذ ذٌَ ْ ٛذذساحٔ
ايع غلِ ٚا٭بً٘
َٗس ْ٠ز قْ١
طذسِ ايطذ ٝصِ
يٝظَ َٔ ع دت ٞإٔ أضذسَٓٗ ٗ قًذيب َه ٖ
ٚايعسب حٔ
تعًَُّجُ إٔ أق َ ؾُ ٞعًٚ ٢زٗٗ ٖ َطذ ّ هلذ بسؾذلٍ:
نِ أُض ٗاؤ
خِٖ أؾث ُ هل بٖٛاب َ١زطد ٟايطُ ١ٖٜٚ
ُ ٜدىٔ اييت تصٚزُ ا٭ْٗ زَ اؾ ؾَّ ١نٌٖ يٕ١ًٝ
ْٖ َٞؿطُٗ ايٛزد ُ٠اياٝك ُ٤
اييت ن َٕ وًُٗ إدغ ز أئ بَ ٛعُ٘ إٍ ايِّٓٛ
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 ٖٚذ َٞايؿساغ ذ ُ١ايذذيت أيخذذرحِ َعٗ ذ ْ  ٜذ حٔ ايػس ذسِ إٍ
بٝثٗ ايكُسٟ
يخٛؾ ّ عً َٔ ٗٝعسب حٔ ايًؿٛفِ ٚا٭ٚغ دٔ
ذ ٟٚايٛزٚدٔ ايطٛدا ٔ٤ا٫ؾطٓ عٚ ٔ١ٖٝإع  ٍِٚإدبٖا١
 ٫يخٛفَ عً ٢أ ٟغ ٕ٤ٞبع َدىٔ َٔ ٜأعِ ايكؿ ٥دٔ
إذا ؾ زحِ ُ ٜدىٔ ضدٜكيت يٮبدِ
نٓذ ذذجُ أُيخؿ ذ ذذ ٞدَ ذ ذذٛع ٗ ٞأنُذ ذذ َ ٞن يدع يذ ذذبٔ
ايع غكٔ١
ٚأْ أعذُ عٔ تُؿَّ ض ٔ١قًلٍ ْ قشٍ
ٗ َط ي ِ ايكؿ ٥دٔ اؾ ًٖ١ٖٝ
ٍّ يٓ دي ٔ١ض ٝتٞ
ٚأبثطُِ ٗ ٚزٕ٘  ٫تعاريٟ
*
ض ٝد ٟاير ٖٛ ٟت ز ٞايػٛنٗٞ
ٚإط َريُ ايطٛدا ُ٤ايػًٚ ُ١ٛٝايؿًٝبُ ٚا٭ملُ
٪ٜزمُ اياػسَ ايطٝاٌَ ز ٖداّ
ٚإؿ بٌَ ب ؿٌِٓ ٚايٓدِّ ٚاهلطثريٜ
ٍّ
ن ذذ ْٛا ٜثٓصٖيذ ذذَ َٕٛذ ذذٔ قط ذذ زٍ ؾك ذذ ٞ٥

ٗ طس ٜذذلٍ

َسؾٛؾ ٕ١بآٖ حٕ
ٜٗػٗ َٕٛبٗ عً ٢بعكِٗ اياعض
ٚعً ٢ايٓط ٔ٠ٛايٛضٝداح ٚقؿ ٥د ٟا٭ٍٚ
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ٚن َٕ ايسخ  ُ٤إ حلُ يخاصٞ٥ َٚ ٟ
ٚأْ أْ ُّ ٗ ضدا٥لِ ايطس ٜيٌٝ
*
ٍّ ٜذذدٖع ٞأْ ذُ٘ قُذذسْ يط ذذٔ٤ٛ
س ذسٍ غ ذذيب
ع َ
نً ُٖ ذ تع ٖد ذذسحُ َ
ض َّٔ٘ٛضكَ٘ عً ٢ا٭زض
ٚبػ عسٍ ٜدٖع ٞإٔ (ْ ٫يبٖ ٗ ٚطٓ٘ٔ
تٖٝكٓجُ بإٖٔ  ٫أقُ زَ ٗ ايطُ  ٔ٤اييت يخ زصَ قًيب
ٚإٖٔ ايػعسا َ٤أْا ْ٤ ٝنرب١
ض ذذسٖٜيت يخذ ذ زصَ ض ٝتذ ذؤ ٖ ذذ ٞأؾٛذ ذ ُ ض ذذس ْٞٛعً ذذ٢
اإلط٬م
ٖ ذ ٖ َٞذذر ٔ ٙايعؿ ذ ؾريُ إٓٗ ذ ز َ ُ٠ذذٔ ايصَٗس ٜذسِ ٚايٓك ذسِ
عًْٛ ٢اؾرىٔ إػًكٔ١
ضسٖٜيت غ عسْ ُٜػٓ ٞبػؿٖٕ١
ؿذذا ضذذأٖبٗ ؾذذ ٬تٛؾذذد ٟايا ذ ةَ
يخؿٝؿ ذ ّ نذذس ِ ٜاي َ
ٚايكًبَ دْٞٚ
ضأزَٚ ٞزا ٞ٥يخسٜـَ ايػٝذ ةٔ ؾذسد ٟدَذَ ٞذٔ يخذساةٔ
اؿٌِٓ
يخر ٟإ  َٔ َ٤ؾٛتٚ ٞاغسب ٔ٘ٝعًٌٍَََٗ ٢
ؾؿٛتٜ ٫ ٞاد ٚز ؾَّ ّ َدٌَ ٚادٕ َٔ إً ِ
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ٚأْذ ذ ذذجٔ  ٫تا ذ ذ ذذد َٜٔزْ ٖٜذ ذ ذ ذَ ّ١دذ ذ ذ ذٌَ شٜثْٛذ ذ ذ ذَ ٕ١كذ ذ ذ ذ ٕ٠٤
ب يخكسازٖ
إذا مل ىُذؼِ َطذسُ اـسٜذـٔ قًاذوَ ايػذا َ٘ٝبكُ ٖاذسٕ٠
ؾكريٕ٠
ؾٗ ٛيٝظَ َطسٍ أبداّ
إذا مل ٜكدىَ ايػٔعسُ يًُك ؾٌِ إػطَّ  ٔ٠ب ؿسٜسِ
ؾأْجَ يطجَ بػ عسٍ عً ٢اإلط٬م
زض  ًٞ٥إسبٛط ُ١غ ٕ٘ٝنثٖ ٍٕ ًَٕٖٛ
ٚإاعدذ ذ ذذسَ ُ٠د ذ ذ ذٌَ تؿ ؾذ ذ ذذًٝؤ ايؿذ ذ ذذػري ٗ ٔ٠زدٖ ذ ذ ذٔ١
ض ٝتؤ ايكٝك١
ئ تٓسط ٞبؿوِّ ط٬مسٗ َُٗ ؾعًجٔ
ؾٗ َٞغ َكٚ ْ١ضسَٚ ْ١ٖٜػؿَّس ْ٠نخط ٔٙٛا٭طاٖ ٤
أ ٚنًػ ذ ذ حٔ ايطٝذ ذذٛزِ ايذ ذذيت اْكسق ذ ذجِ قا ذ ذٌَ َٜ٬ذ ذذٌ
ايطٌٓ
ايهُٓسذذ ُ١ايع ذذرزا ُ٤إسٜكذذ ُ١عً ذذ ٢اي ذذدٚاِّ ٗ  ٗٚذذرئ٠
أًٍٜٛ
ٚإٛغ ُ١َٛعًٗٚ ٢سِ غاَ ٔ١ٗٝداّ بٛؾ زٟ
داٜٚثٗ بػك ٥لِ ي ٌٍٝضسٍ ٜ
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ٚأٖذذدٜثٗ ٭ ٍِٖٚذ ٥ذبٕ َذذ٪زٖمٍ يخذذسصَ َذذٔ َعًَّك ذ ٔ١اَذذس٨
ايكٝظ

ٍّ ض ذذٓثُث ي ٞوػ ذذ ٛبٓدقٖٝثذ ذُ٘ بسضذ ذ ٌِ٥
َدذ ذٌَ زٓ ذذدٟ
اؿُب
أضػذذْ ٛع ضذذ ٞب يٓٗ  ٜذ حٔ ايطذذعٝدٚ ٔ٠ب يسٚا ٜذ حٔ غ ذريِ
إهثًُ١
َدٌَ ًَوٕ ٜٓثطبُ عً ٢أْك ضِ ًٖهث٘ٔ
أعسُٔ زذاذَ ايؿًٛزٜطٓج بدَٞ
ٚاٖطٌُ ن يطط ب ٗ ٔ١غسؾيت إػًك١
أمجُ أْؿ ض ٞعً ٔ١٦ٖٝ ٢تٓٗدٖاتؤ ٗ ايؿا ح
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جماشاتُ وزدةِ احلَرية
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الساوسيُّ أٌا
 ٟأْ ٚأؾذس َُ ٫ :طذ عَ ؾهذٌٗ َذٔ أضااذثِٗ
ايط َس ٗ
مس ذذسٚا قً ذذيب عً ذذ ٢يخػ ذبٔ ايؿ ذذًٝبٔ
يخذذ ْٛا  ٜذذدٖ ٚ ٖٟ
ٚأؾسد ْٚذذ ٗ ٞاـسٜذ ذـٔ ب ذذ ٬بٓؿط ذذسٚ ٕ١أٖ ذذدٚا آيخذ ذسَ
خذ ذ ِ ب يسؾذ ذ فِ إٍ أغذ ذ ْ ٞايا ذذد ٖ ِٚذذٌ
اي ذذدَ ِ إؿ ٖ
ضذذٝهٚ ُٕٛق ذجْ نذذ ٞأعذذٛدَ َذذٔ اغذذثع ٍِ إذ  ٔ٤ب يعػ ذبٔ
إػطذ ذذ ٗ ٢ايكذ ذذط ٢بٓطٝذ ذبٔ يٛزنذ ذ ؟ أ ٚ٭ضذ ذذطبَ
َّ
شٖس َ٠ايؿُاٖ زِ  َٖٞٚته دُ تػسمُ بٌَ أٚؿ زِ اؾؿ فٔ؟
ٚن ٞأُدا ٟٚقًبَ غ عست ٞإؿ ب ٔ١ب يهآبٚ ٔ١ايؿؿذ ِّ
ايػ عسٚ ٟنٌ أعساضِ ايكٛاٗ؟
آ ٖ ٔٙذذٌ ض ذذٝهٚ ُٕٛقذ ذجْ ن ذذ ٞأُزددَ ٗ اـسٜذ ذـٔ يٓط ذذٕ٠ٛ
شٖٚز ذَٔ ْ  ٜذ ت ٞيكٗ ذسِ ايصَٗس ٜذسِ :اغُكذذٓٗ بذذأب- ٞ
إذا أٚدٜذجُ َػ ذ ةَ اهلذذ - ٣ٛأْ ذًٖ أزؿ ذ ْ ٞ٭مس ذ َ
ٍّ َ ذذٔ ض ذذٛيٚ ٞأُبؿذذسَ َذ ذ
ضكط ذذك حٔ ايطذ ذ ٥سِ اي ذذدٚزٟ
ٜػ ذ ذ ٗ عًذ ذذ ٜ ٢ذ ذدَ ِٟأْد ذ ذ َ َٟذ ذذٔ ذٖ ذ ذبٔ ايكؿ ذ ذ ٥دٔ أٚ
مس ٚاحٔ ايكطٝؿٚ ٔ١اؿُ ِّ؟
ايطذ ذ َس ٟٗأْذ ذ ٚتًذ ذوَ ْا ذذ٤ٛت ٞا٭ ٍٚأق ذذ ٍُٛيكُاًذ ذٕ١
ضسس ٖٜذ ٗ ٕ١ايطذذٛزِ :نذذٚ ْٞٛزدتذذ ٞأَ ٚذ  َ٤ؾًؿذ يٞ
 ْٚزَ غٛاٜيت اياٝك ٚ ٗ َ٤ز ِ ايسيخ ِّ ايط َس ٟٗأْذ
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ٚتًوَ أٚابدٚ ٟطسٜكيت بثثاٗذ ِ ا٭غذ ٔ٤ ٝأ ٚبسخ ٗ٥ذ
ايؿٚ ٗٛايسع ٗ ٟٛي ٌِٝإٓ ٗ
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أزقُ أكتوبس
أنثذ ذذٛبسُ ا٭زمُ ايٓ ٝٛذذـُ ايٓ ذذ  ُٟزا٥ط ذذ ُ١اؿذ ذذٌِٓ
ايَٓ ٌٗٛػطساّ إٍ زطد ِٜٔيُٝذ ُٕٛايثأ َٗذٌِ ضطذسُ٠
ُػط ذذ ٢ب ْهطذ ذ زِ ايك ذذ ٔ٤ٛق ذذٛعُ  ٗٚذذريٗ ٕ٠
ايعػذذبٔ إ َّ
ايػذذسؾ ٔ١ايصزق ذ  ٔ٤ؾذذٛحُ ايربتك ذ ٍِ أٚا ٥ذٌُ ايثه ذذِٜٔٛ
آيخذذس ُ٠ايكسْؿ ذٌِ ٚايطذذساةٔ إٗ ذدُ ٚإ ذ  ُ٤إع ذ ٖرةُ ْذذصْ٠ٚ
ع د ٖ ٜذ ْ١أنثذذٛبسُ ايٓعٓ ذ عُ ٚايذذُٓؼُ اـؿ ٝذـُ أ ٚذ ؾسُ
اؿ ٖٓذ ذ َ ٔ٤ط ذذكُ٘ دَع ذذيت أنث ذذٛبسُ ايصٜث ذذ ُٕٛضذ ذٌَ
ٜؿبٗ َدٌَ أغعٖ ٕ١عطسٕ ٗ ٕ١ٖٜط ٕ١اَذسأ ٗٚ ٕ٠ايعٝذٌِٓ
َعٓ ذذ ٢إٔ تؿذذريَ ز٩ا َٟأٚضذذ َ ٚايعاذذ ز ُ٠قُاًذذ ّ١عُٝذذ َ٤
ق ذذٝكٚ ّ١ؾًؿذ ذ ٜ ّ٫عٝذ ذدُ تػ ذذهٌََّ ا٭غ ذذ ٗ ٔ٤ ٝاَ ذذسإٔ٠
ٚع غكٗ
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ب
ال شلتُ أخطئُ يف التخاط ِ
 ٫شيذ ذجُ أُيخط ذذ ٗ ُ٧ايثخ طذ ذبٔ ب ذذٌَ َؿذ ذذسدتٌِ ب ذذٌَ
قؿٝد ٕ٠بٗػ غ ٔ١ايسٚض ٞأٚ ٚي٘ٔ ايؿساغ حٔ ايعطذ ؽِ
بآيخسِ إعٓٚ ٢بٌَ ؾدٜك ٕ١بؿ٬ب ٔ١ايؿ٫ٛذٔ ٚاؿسَسِ
ايرّ ٟػذ ٞنُذٔ ٗ ضًُذ٘ٔ ٜطؿذ ٛأيخذُّ٘ قؿذٝدّ٠
ب ذذدَٚ ٞأُيخطذذ ُ٧خذذِٖ أْط ذذَ ٢ذذ ؾعًذذجُ ظذذ ٖس ٔ٠ايطذذَٗسِ
إ٪زٖمِ أَ ٚسآ ٔ٠ايٓذدا ٔ٤ايٓسزطذ ٞإٍ ايذٛزا ٔ٤تؿثٖكذجِ
عذذٔ َكًذيتٖ غذذك ٥لُ ايٓطذذ ِٕ ٝقًذجُ يعذ بساحٔ ايكًذبٔ:
ٌٖ ٜهؿ ٞهل َ ٕ١ٜٚذٔ ايًعٓذ حٔ يخذٚ ْ٘ٝاضذدْ يٝس ٖسٖذ
ع ذذين بع ٝذذداّ؟ قًذذجُ يًػ ذسَسِ :اْثٛسْ ذذ ٞزٜدُ ذ ٜػؿ ذذٛ
ايسخ  ُ٤إٛمس ٗٞعً ٢ايػؿ ِٕٛنأْذ ُ٘ ٜاذد ٚضكٝك ٖٝذ ّ
أَذ َ ٞضذذصُٕ ٖ ذرا ايً ٝذٌِ يهذذٔ يذذٔ ُأؾذذدمَ غذريَ طً ذ ِ
ايسٌَِ ٗ ي ٌِٝاير ٥ةٔ
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قىسٌ وَ احلٍَّاء
نِٔ  ْٗ ٜزُ ضؿ ٫ ّ١ٓٝتذربحُ إسضذٜٚ ٢ذ يٝذٌُ ابثعذدِ
ضوَ ا٭بذدٟٗ
٭زاىَ ٚضدىَ ٗ عا ٤احٔ ايٓط ٚ ٔ٤قذُ ٛ
ُٜػسٜين ٭ْذصٍَ ن يؿثذ َ ٔ٠ذٔ ايػُذٛضِ ايص٥اكذ ٞإٍ
اؿدٜكذ ذذ ١قًُ ذ ذجُ يًُٓؿذ ذذ ٫ :ٞؼذ ذذص ِٕ ؾكًذ ذذيب ق ًَُّ ذذبْ
ٚؾثط ذجُ غ ذاٖ ىَ ايكؿذذٝد ٔ٠نذذ ٞتط ذريَ أ ٥ ٜذٌُ إعٓذذ٢
ب ذذ ٜ ٬ذذأعٍ ؾهذذِٔ ي ذذٜ ٞذ ذ ْٗذ ذ زُ قذ ذ ز َ ّ٠ذذٔ نُٝٝذ ذ ٔ٤
ايػ ٝذبٔ ن ذِٔ ضس ذسَ ايذذدَٛعِ عًذذ ٢ايكذذًٛعِ ٚغذذٗكَ١
ايػسس ٔ١ٖٜايطُسا ٔ٤ضٌَ ٜؿبٗ ٗ يخؿ٬تٗ قُسْ َذٔ
اؿ ٖٓ ذ ٜٓ ٔ٤ا ذجُ ٗ دَذذَ ٞط ذسْ  ٜٚذ  ٚذٌٗ اْهط ذسِ ؾذذٛمَ
إ ٝذ  ٔٙيه ذ ِٞإًُُٔ ذوَ اْهط ذسِ يثٗ ذبٖ َد ذٌَ ا٭قطٛاْ ذٔ١
ٚاْهط ذذسِ ضثذ ذذُ ٢تذ ذذرزٜوَ ايس ٜذ ذ حُ تٗ ذذبٗ َذ ذذٔ أقؿذ ذذ٢
اغثٗ ...ٞ٥
*
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جماش
فذ شاّ تكذذ :ٍُٛإذا انذذث َّٜزأضذذ ٞبذذٛزدٕ غذذدٜدٔ ايطذذٛادٔ
ضأُيك ٔ٘ٝبٌَ ٜدٜوَ
ف شاّ أقْ :ٍُٛطٝجُ طعذ َّ ايٓذٛازعِ ٗ اياٝذجٔ ٚإذ َ٤
ٗ ايػ ُٝذ ذ ذ ذ ٔ١ا٭ْد ٜٖ ٛذ ذ ذ ذ ٔ١قُ ذ ذ ذ ذ َ ايطذ ذ ذ ذذُ ْ ٔ٤طذ ذ ذ ذذٝجُ
ٚعؿؿٛزت ٞايرٖا َ١ٖٝنٓجُ عً ٢عسٌٍَ َذٔ ضٓذٝين
أُزَ ذُِ تٓٗٝذذد ّ٠بػذذؿ ٖ ٞ٭لذذ ٛبٓؿط ذ َٞأ ٚبكُٝؿذذٞ
اير ٟقُدٖ َٔ قُاٌٍَ ٚإًطَّ ِ بذ يثٛحٔ نٓذجُ عًذ ٢أَذٌٍ
مل هدِ بكع ٗ ّ١ايكؿ ٥دٔ ٚاضدٕٛ ّ٠ازاٜ ٔ٠أضَٚ ٞذٔ
د ِٕٚقؿ ذ ذدٕ تسنث ذذؤ ْ  ُ٥ذ ذ ٗ ّ١ايكط ذ ذ زِ نأْ ذ ذؤ
ضٝد ْ٠يطجُ أعسؾٗ ٚابثعدحُ
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عيٍاُِ ساحستاُ
ع ٓٝذ ِٕ ض ذ ضست ِٕ شٜثْٖٝٛث ذ ِٕ ضصٜٓث ذ ِٕ عُٝكث ذ ِٕ
ؼدق ِٕ بهٛنبٕ  ٟٜٛٗإٍ ع َدٍّ نٓسزطثٌِ ؾٛمَ
عذ ذ ذذري ٕ٠شزق ذ ذ ذ َ َ٤ػُكذ ذ ذذثٌِ ط ذ ذ ذ ؾٝثٌِ ٗ قًذ ذ ذذيب
إًُ ِ قًجُ :أْجٔ َذٮحٔ
َطُٖستٌِ ؾٛمَ إ ٚ ٔ٤ايعطٌَِ َّ
زسضذذ ٞب يٓذذدٚ ٣اـذذٌ ض ذٌَ ْكذذٛحٔ أشٖ ذ زَ ايد ٝذ ةٔ
إخًُ ٖٝذ ذ ٔ١عٓذ ذؤ ٖ ذذٌ أغ ذذٜٛثين ب يػ ذذٛىٔ أْ ٚؿذ ذـٔ
ايدَٛعِ عً ٢عاريِ ايربتك ي ٔ١عٓدَ ؾطٖسحٔ ع طؿيت
ٗ ٯيخذسِ ايذدْٝ
بسا٥ط ٔ١ايػُ ِّ؟  ٌٖٚأيخرحٔ ايطؿٌَ ٖ
ٚأْ ٍِٖٚص ٕ٠ٚبٝك  َ٤نذ يؿسَحِ اجملذ ٖٓ ِ؟ ٜذ ابٓذ َ١ايعػذبٔ
ايػث  ٞ٥اي ُّ٬ٛنأُْ٘ أعُٜ ٢كذٛدُ دَذ ٞإٍ َعٓذ ُٙ
أ ٚغذ ذ ذذا ْ ٜذ ذ ذذسددُ يذ ذ ذذ ٞؾذ ذ ذذد ( ٣ع ٓٝذ ذ ذ ِٕ ض ذ ذ ذ ضست ِٕ
شٜثْٖٝٛث ذ ِٕ ضصٜٓث ذ ِٕ عُٝكث ذ ِٕ ؼذذدق ِٕ بهٛن ذبٕ
 ٟٜٛٗإٍ ع َدٍّ)
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ٌداءُ املمح
ٗ ذيوَ ايً ٌِٝايػا ٔ٘ٝبٓػذَ ٕ٠ٛطٖٜٛذ ٕ١ؾذٛمَ ايطذسٜسِ
ٚب يط ذذٛاضٌِ ٗ ب ذذ٬دٔ اي ذذ٬شٚزدٔ زأٜذ ذجُ ع غ ذذك ّ ّ١ذذسزُ
غ عسْ ٜذ َد ُٙعًذ ٢أٚت زٖذ ٗ ضذصِٕ زًٜهذ ١نذ َٕ أٗ ٚ
غ ذ ذذٛق٘ٔ ا٭ب ذ ذذد َ٫ ٟذ ذذسأ ٕ٠ؽكذ ذذبُ ٗٚسَٖذ ذ ذ غٝثذ ذ ذ زْ٠
غسس ٖٜذٜٓٚ ْ١ذ ُّ ؾذذٛمَ ٚضذ دٖ قُذذسإِ نذ دحِ إٔ تٗذِٖ
بذ ذ٘ٔ ٚنذ ذ دَ ٜطذ ذٌٗ َٓٗذ ذ ايٛاٝذ ذ َ١ا٭ؾع ذذ ٢اؿُ َذ ذَ١
ٚايؿساغذٚ َ١ايطذذط ب َ١يٛعذ َ١ايٓذ  ِٟاضذ امَ إذ ٗ ٔ٤
زطدٔ ايهُ ِٕ ايكطَّ َ١ا٭ضًٜٚ ٢طًلُ قًاَُ٘ ٗ غذهٌِ
قٓد ٌِٜاياط زِ ٜطريُ ٗ أبدٕ يٝثا َ عط َسٖذ ٗ ذيذوَ
ايًٝذ ذ ذٌِ ايػسٜذ ذ ذبٔ أ ٚايػ ذ ذذا ٔ٘ٝبٓػ ذ ذذَ ٕ٠ٛطٖٜٛذ ذ ذ ٕ١ؾ ذ ذذٛمَ
ايطذذسٜسِ نكاًذَٓ ٕ١طذ ٕ١ٖٝنكؿذ ٥دٔ ايْ٬ذذداٖ ِٟذذٌ
َٔ يخؿًٚ ٕ١زد ٕ١ٖٜأّ َٔ ْدا ٔ٤إًذ ِ ٗ دَٓذ ضذٓٝاًشُ
ايٓٗ ز؟
*
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خمسًٌ بالسفسجن
قمبٌ َّ
َٔ نِ يخسٜـٕ غ عسْ ٜاهٜٚ ٞكذطوُ ٗ قؿذٝدت٘ٔ
نط ذذهِّريٍ ٜدسخذ ذسُ ن ٭زاَذ ذٌِ ٜط ذذثسٔٗ نع غ ذذك حٕ
غ ةَ عػٖ مْ هلٖٔ ؾٝػعٌُ إ  َ٤ايرٜٓ ٟط ةُ ٗ إذسآٔ٠
ٚايً ٗ َٕ ُٛٝاَسأ ٕ٠تطذٝشُ ْٗذدَٖ بذ يٛزدٔ أ ٚب يعٛضذشِ
ايذذربٖ ٫ ٟذذ ٛض ذ ملْ نذذٜ ٞطذذثؿٝلَ َذذٔ اؿ ٝذ ٫ٚ ٔ٠
تساب ذذ ٌّٞيٝهُذذٌَ ٗ ايثؿ ؾ ذذ ٌِٝايؿ ذذػري ٔ٠دٚز َ٠إعٓ ذذ٢
ٜك ذذ :ٍُٛض ذذًٓثك ٞعٓذ ذدَ اْثٗذ ذ  ٔ٤قؿ ذذٝدَ ٕ٠ذ ذ أْٗ ٚذ ذ زٍ
غ عسْ ْصمْ ٜسب ًَُّ٘ٚ ٞعٓدَ ايثكذ  ٔ٤ايٓٗذسِ ب يربنذ ِٕ
نًُذ ق يذجِ يذُ٘ اَذسأ ْ٠وذدمُ ٗ ابثطذ َثٗ
ٜؿذُجُ َّ
إك  ٔ٠٤ب يٓطٝبٔ :ايطسٗ ٗ عٝينٖ زٚض ٞؾ ُٗٝطريْ
ٜسؾ ذذسفُ ؾ ذذٛمَ أْذذٌِ غ بذذ ٕ١يٝؿذذبٖ ؾٝذذوَ نأْذذوَ
ايػذ ذ ذذُظُ ا٭يخذ ذ ذذري ٗ ُ٠دَذ ذ ذذٚ ٞايع ذ ذذ بسُ ا٭بذ ذ ذذدٗ ٟٗ
زط ذذد ٟنأْذ ذوَ غذ ذ عسْ َ ذذٔ ن ذذِ يخسٜذ ذـٕ ٜستذ ذلُ
ايكًذبَ إخذ ٖسَّ ب يطذذؿسزٌِ ٚايػٓذ  ٔ٤ايعذ طؿ ٞضذذدّ٣
ٜك ذ ذذ :ٍُٛض ذ ذذًٓثك ٞي ذ ذذَ ٗ ٛطذ ذ ذ ي ِ أغٓٝذ ذ ذ حٔ ايا ذ ذذدِٚ
ن يػسبذ ذ  ٔ٤أْٓ ٚطذ ذٌٗ ٗ بعذ ذضٍ ن ذذآيخسِ ذزٖتذ ذٌِ َ ذذٔ
اهل ذ ذذٛاٚ ٔ٤نذ ذ ذ م ٚ ٍِ٬ذ ذذ ِّ٬يٝذ ذ ذٌِ ايػ ذ ذذوِّ ٗ ْ ذ ذذٛزِ
ايٝكٌِ
21

كطعيِ احلُبِّ يف أيموه
َذذٔ ذي ذوَ ايؿذذٝـٔ اياع ٝذدٔ نذذأْين َ ذ شي ذجُ أٓ ذٌُ
ؾذذخستٚ ٞضذذدٚ ٟتطؿذذ ٛايكٗكٗ ذ حُ عًذذ ٢يخط ذ َٟ
ؿذب
أغِٗ زا٥طَ ّ١ػاٖع ّ١بٓ زْشٍ ٚغ َك ّ١نطعذِِ ا ُ
ٗ أًٜذذُْ ٗ ٍَٛذذصٍٍ عًذذ ْٝ ٢ذٌِ ايعسذذٛش ٔ٠ن ْ ذجِ اَذذسأْ٠
تستبُ ي ًَٗٝايػؿٗ ٗ ٖٞايكٛقذ  ٔ٤تٛقذدُ َصٖسٜثٗذ
يكًيب ن َّ ٜٓ ِٞغسٜاذٖ ْ١ذ َٞأ ٚأْذ ٚضذد ٟايػسٜذبُ
ٚمل تهِٔ عسٖاؾ ّ١يثك ٍَٛي ٞا٭ضذسازَ أ ٚعذرزا َ٤غذ عس ّ٠
يثٛقدَ َصٖسٖٜثٗ ٚزغاثٗ عًَ ٢سأ ٣ايٓسذٚ ِّٛآيخذسِ
ايٓط ِٕ ٝأ ٚيثعٝذدَ تستٝذبَ ايسٖ ؾذ ٗ ٔ١ايؿذا حِ عًذ٢
ذٌ تذذٛازٗ ٣
ٍّ
طسٜكثٗ ذ ٚتذذرٖبَ َد ذٌَ بذذسمٍ غ ذ ٖ أٚ ٚذ
ايطساةٔ
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مشسُ األغاٌي
قذ ذذٛيَ( :ٞط ذذ  ُ٤اـ ذذريِ) يًػ ذذسَسِ ايذ ذذر ٟعسٖت ذذُ٘ ز ٜذذ ُ
ط ذسِ ايٓٗ ذ ز ٟاـؿ ٝذـٔ يٓذذصٜ ٕ٠ٚذذأت ٞبٗ ذ
ايً ٝذٌِ يًُ َ
ْذذٛؾُربُ ايك ضذذ / ٞاؿٓذذ ُٕٛيٓأَ ذ ٕ١ؾذذٛمَ ايذذاطري ٔ٠أٚ
ػ ذذعسِ
عً ذذ ٢ط ذذسفٔ اؿدٜكذ ذْ٫ ٔ١ثٛذ ذ زٍ ن ْثٛذ ذ زِ اي ٔ
طذسُ يًػٓذ  ٔ٤ايطذ ضسِ
ض ع ٫ َ١هْ٫ٚ ُ٤ٞهطذ زٍ ُٜ ٫ؿ ٖ
إػٓ ذذ صِ يًذ ذذسقـِ إذ ذذد ٖٚزِ يًكسْؿ ذ ذٌِ ٗ ايطذ ذذسٜسِ ٗٚ
ايهثذ ةٔ يساقؿذ حٕ ض ؾٝذ حٕ ؾذذٛمَ زَذٌِ ايكًذبٔ قذذٛيٞ
يٮؾ ب ِ ٗ اـكذ ةٔ ٚيًُطذ  ٔ٤٭ؾذدق ٥ؤ يذ:ٞ
(َطذ ذ  ُ٤اـذ ذريِ) ؾذ ذذُ ٛتؤ نذ ذ َٕ ؾ نٗذ ذ َ١ايػذ ذذث ٔ٤
ؿذ ذذب ْعٓ ذ ذ عَ اؾً ٝذ ذٌِ ٚن ذ ذ َٕ قًذ ذذيب
اٯعَ يخا ذ ذصَ ا ُ
َٛزَع ذ ّ ٚدَ ذذ ٞن ذذأٚزامِ اـس ٜذـٔ ٚمل ٜه ذذٔ ْ ذذدَٞ
َع ذذٚ ٞيخطذذ  َٟن ذذ ٞأْطذذٌٖ َٓذذؤ ن ذذآدَّ إط ذذهٌِ
ن ذ َٕ ايً ٝذٌُ َهطً ذ ّ١يع ٝٓٝذؤ ايكؿ ذ ٥دُ ذنس ٜذ حٔ
ٜذذدٜؤ ٗ ايؿذذسدٚعِ ضٓطثذؤ ايذذيت تهؿذذ ٞغذذعٛةَ
ايطريِ  ٜمشظَ ا٭غ ْٞ
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قصيدةٌ ال تٍتّي
ٖر ٟاؿ ُ٠ ٝقؿٝد ٫ ْ٠تٓثٗ ٞأ ٚيعاٚ ْ١ز ْ إقذ ٌّٗ
 ٚذذ ْ ّْ٬ؾذ ذ ْ أبذ ذدْ ْٗذ ذ زْ َػ ذذُظْ قًٛٝيذ ذَ ْ١ذ ذ بذ ذٌَ
ن بٛضٌِ  ٫أدزٚ ٟيهين أضظٗ نإٖٔ قًا ّ خ ْٝذ ّ ٗ
اؾٓ ذ ذبٔ ٜذ ذذٛزعين ن ذ ذذإٖٔ ضاٝذ ذذايت يخ ْ ذ ذجِ ن ذ ذذإٖٔ
ا٫يخذذ َ٠ٛا٭عذذدا َ٤ؾ ذ زٚا أؾذذدق  ٞ٥اـ ًَُّ ذـَ ايك ذٖٛادُ
أؾا َ ضٖٝدَ ايدْٚ ٝنٌٗ اؿب ٜ ٫ك ٣ٛعًَ ٢طذ ِ
ابثط َ حٔ اياػ  ٜعٔ ٚز ٔٙٛاٯيخسٚ َٜٔع ملُ ا٭زق ِّ
 ٜذذٛزعين ن ذذإٖٔ دَ ذذ ٞعً ذذْ ٢ذ ذسٍ ٜط ذذ ٌُٝايع غذ ذلُ
ايعسب ذٚ ٗٞايعاد ذ ٗ ٗٞعؿ ذسِ ايٓسذذٜ ِّٛكذذ ٜ :ٍُٛذ يًٝذذ٢
أض ٗاؤ ٗ اؿ ٗٚ ٔ٠ ٝإُ حٔ  ٗٚإُ حٔ  ٗٚاؿٔ٠ ٝ
ٚنذ ذذِ أض ٗا ذذوَ  ٜذذ إهلذ ذذ ٞايع ٥ذ ذذدَ َٕ ٚذ ذذٔ اؾطذ ذذِِٝ
ٜاػس َٕٚظٖٓ ٕ١أزق ٜ ٕ١ٖٝضٖٝدَ ايؿسدٚعِ  ٫أزق ّ أزٜذدُ
َ ٫ٚسا ٜذ ن ذُٜ ِٞكا ذٌَ ٚز َٗ ذُ٘ ْسضذذٝظُ ؾ ٗٝذ نًَُّ ذ
َسٖح ؾث ْ ٠قسةَ أغٓٚ ٕ١ٝأَعذَٔ ٗ تذسدد ٔٙاؾُذ ٍُ ٗٚ
تػذ ذسٗد ٔٙدَ ذذ ٞؾ يٛذ ذ َ ُ٧ا٭ب ذذدٜ ٫ ٟٗهؿٝذ ذ٘ٔ َذ ذ ٗ ْ٤
اجمل ذ ٖسٚ ٔ٠ايٓٗ ذ ز ٕٜٛٗن ذ ْٛا طٝذذاٌَ َعذذٚ ٞمل أز ذدِ
اؿُ َذ ٗ َ١اْثٛذ ز ٟعٓذدَ ْ ؾذذرت ٞ٭غطذٌَ دَعذذيت
بٗدًٜذٗ ايسقذسامِ َدذٌَ أبذ ٞؾذذساعٍ ٗ بذ٬دٔ ايذذس ِّٚمل
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أزذ ذدِ اؿؿ ٝذذـَ ا٭ْد ذذ ٫ٚ ٖٟٛإذ ذذصاَريَ اـؿٝؿذ ذٗ َ١
اْث ٛزٟ
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حبقٌ وُسَّّد
نًُذ ذ ن ُاذ ذ َسحِ ٜؿ ذذٝضُ غُ ذذٛضُ ْٛستٗذ ذ إٍ
ٖذ ذَّ َٞ
ا٭غ ذذ ٔ٤ ٝأ ٚتٓط ذذ ٢اؿ ذذٌَٓ ا٭ٚيذ ذ ٖٞإٍ ايآؿط ذذسٔ١
ايٛضٝد ٔ٠نًَُّ ْٗكجِ تػذـٗ نأْٗذ قُذسُ ايؿذا حِ
 َٚذ  ُ٤ضذذس ا٭قطٛاْ ذ ٫ ٔ١تًذذٛحُ يًٓٗ ذ زاحٔ ايذذيت تٓذذأ٣
بعٝداّ ن يكط زاحٔ ايػسٜا ٔ١أ ٚتسَُِ ب يكؿ ٥دٔ يػذَٛ
يخطذذساْ ٞضذذثُٗظُ يذذ :ٞايطذذساةُ ٚزا َ٤قًذذيب ن ذ َٕ
ؾذذ ْكؼِ ؾ ذذٛمَ يخ ؾ ذذست ٞايكؿذ ذ ٥دَ ٚايٓس ذذ َّٛأُت ذذسىِ
يعؿ ذذؿِ ٛز اـسٜذ ذـٔ إذ ذ ٜ َ٤كطذ ذسُ َ ذذٔ ؾذ ذِِ ايؿ ذذٓاٛزِ
ٚاؿاذذلَ إُطذذٖٗدَ ٗ ايط ذذسٜسِ ايًًٝه ذذٚ ٞؾ ذذثؼِ اَ ذذسأّ٠
ضٛا َٟيه ٞتساْٞ
*
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كي وسَّةً ستحبُّ؟
ؿ ذاٖ زِ ٗ
نذذِ َ ذ ٖس ّ٠ضذذثطبٗ أ ٚنذذِ َ ذ ٖس ّ٠ضذذثع ْلُ اي ُ
أزضٍ ؼ ٗاوَ أْذجَ ٚ ٫ذٌٖ ايطذط بٔ١؟ قً ُاذوَ إٓطذٗٞ
قٓذذدٜ ٌْٜكذذ ُ٤ٞايذذدزةَ ٗ ي ٝذٌِ ايذذدَٛعِ ٚأْ ذجَ تٛق ذدُ
يًربابذذس ٔ٠ايذذر َٜٔتٓ ذ خسٚا ٚتذذدٍٗ نًذذاُِٗ عًذذ ٢ق َُ ذسٍ
ٚآيخ ذسَِٖ عًذذ ٢أخ ذسِ ايسب ب ذ ٔ١أ ٚعًذذَ ٢ط ذسِ ايؿ ذذد٣
ن ذذِ َذ ذ ٖس ّ٠ض ذذثطبٗ أ ٚن ذذِ َذ ذ ٖس ّ٠ض ذذثُٛحُ؟ ع ؾ ذذؿُ١
ايكسْؿٌِ يخًـَ ٗٚسىَ ٚايكط زُ ايطذ ضًٜ ٗٞؿذٛحُ ٗ
ٚق ذ ذجٔ ايٗٛذ ذذري ٔ٠نٓ ذ ذجَ ٗ ضٝؿ ذ ذ ٚن ذ ذ َٕ أَ ََ ذ ذوَ
إػط ذذ ٢بذ ذ يػٚ ِّٛٝب يثٓ ٗٗذ ذدٔ  ٖٚذذٛ
َّ
اياطذ ذسُ اـسٜؿذ ذٗٞ
ٜسَذ ذذ ٞخَ ٛب ذذُ٘ ا٭بذ ذذد ٖٟقذ ذذسةَ ايػذ ذذُظِ ٖذ ذذٌ أطًك ذذجَ
ْٛزض َٔ ّ١ا٭قذ٬عِ خذِٖ ْطذٝجَ بذ ةَ ايعُذسِ َؿثٛضذ ّ
عًذ ٢ايذذثأٌِٜٚ؟ نذِ َذذٔ َذ ٖس ٕ٠ضذ  ٣غذ طـٔ ْٛذذسٕ٠
ؾ ذ َٛزَ ايطؿٛي ذ ٖٚ ٔ١ذ َٞتٓذذأَ ٗ ٣ذذد ٣ع ٝٓٝذوَ َد ذٌَ
ُ
ايا زمِ ايكُذس ٟأ ٚتًٛوذ ٔ١ا٭غذس زِ ؾذٛمَ ايكذؿَّثٌِ
ٚأْجَ تسَكٗ عً ٢عسٌٍَ ٚتٛغٌُ ٗ ايطساب ٞإٛازةٔ
مل تهذ ذِٔ أعُ ذذ ٢يث ذذرنسَ أ ٚيثٓط ذذ ٢مل ته ذذٔ أعُ ذذ٢
ٚيه ذذٔ نٓذ ذجَ ٚض ذذدىَ ن يػسٜذ ذبٔ ٚنٓذ ذجَ ٚض ذذدىَ
طذ ذدٔ اؿاٝذ ذبٔ ٚنٓذ ذجَ
ن ْط ذذط ةٔ  ٜذذدٜوَ َ ذذٔ ز َ
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ٚض ذذدىَ ٗ ...اـسٜذ ذـٔ ٜؿذ ذريُ ي ذذ ُٕٛاياطذ ذسِ أْذ ذٌَ
ٚاضذ ذذثدازاحُ ايٓسذ ذذ ِّٛتؿ ذ ذريُ أْ ذ ذٌَ ٚإط ذ ذ ؾ ُ١ب ذ ذٌَ
ضذذ ع حٔ ايٗٛذ ذريٚ ٔ٠إطذ ذ  ٔ٤تؿذ ذريُ أْذ ذٌَ ؾ ذذٛمَ ٖ ذذرا
ايهسَذذٌِ ايط ذذطس ٟنٓذ ذجَ ؾك ذذدحَ ُأ َٖذذوَ ٚاْهط ذذسحَ
عً ٢ايؿساغذٚ ٔ١اغذثعًجِ بدَعذ ٕ١ضسسٖٜذ ٕ١نذِ َذ ٖسّ٠
ض ذذثكٖ :ٍُٛذ ذ ٜٚيت ايكؿ ذذٝدٚ ُ٠اؿ ذذٌُٓ إٍ ايط ذذساةٔ
زع فُ زٚضٞ؟
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زيصةُ عٍقاء
يذذٔ ُأؾ ذدٖمَ ْؿط ذ ٞضذذأضؿ ُٜعذذٔ  ٗٚذسِ قً ذبٕ طس ٜذلَ
ايسزذ ذذٛعِ ايط ٜٛذ ذٌَ ايذ ذذرْ ٟكػذ ذذثُ٘ َ٪اب ٖ ٝذ ذ ٗ ْ١دَذ ذذٞ
ٍٚضأق ٛتؿ ؾ ٌَٝزغا ٔ١بعذضِ ايكؿذ ٥دٔ بذ يسنضِ
ؾ ذذٛمَ ايٓس ذذ ِّٛض ذذٝسث ضين غ ذذػـْ َسق ذذ ٌّٞبسا٥طذ ذٔ١
ايؿ ذذخسِ ٚايصعؿ ذذسإِ اي ذذيت ْاثذ ذجِ ٗ ؾذ ذِِ ا٫ض ذذثع زٔ٠
ن يعػ ذذبٔ  ٫يذ ذذٔ أُؾذ ذذدمَ ْؿطذ ذذ ٞضذ ذذأتسىُ بع ذذضَ
ػذ ذذعسُ نذ ذذٞ
ايصٖذ ذذِ ٛز يثأنًذ ذذٗ ايذ ذذس ُ ٜبٝث ذ ذ ّ َذ ذذٔ اي ٔ
تثٛقٖأَ غ  ْ١ٜٚؾ ّ٤ َ ٔ٘ٝقً ّ٬ٝيثػعٌَ ؾٝذ٘ٔ ايهذٛابٝظُ
دي ذجِ ٜذذد ٖٟعًذذ٢
ضصْ ذ ّ بذذ ٬ضذذابٕ ٖذذٌ ٭ٕٖ اياؿذذريَّ َ٠
عٓ ذبٕ ٗ َٗذذب ايدع ي ذبٔ ؼًُذذين اٯَٕ زٜػ ذ ُ١عٓك ذ َ٤
ضث ٢إؿب ا٭يخري؟
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َحدِس
ة أتاذ ذ ذ ُ لُذ ذ ذّ١
ب ؿَذ ذ ذ ِدعِ ٜط ذ ذذهٓين إػٓذ ذ ذ ٞايع ذ ذذر ُ
يخكسا َ٤إٔظُ ب ٭ؾ ب ِ غذٛنٖٝ٥ َ ّ١ذٚ ّ١أطذريُ ؾذٛمَ
عري ٕ٠ب ؿَ ِدعِ أ ٚأعدٚ ٚزا َ٤ايس ِ ٜأْثٛسُ ايػذث َ٤
ايؿذذٝـَ زا٥ط ذ َ١اـس ٜذـٔ ايٓٗ ذسَ ٗ ْٝط ذ َٕ ٚإط ذسَ
اؿصٜساْ ذ ٖٞأْ ٛذسُ ٗ إ ٝذ  ٗٚ ٔٙايٗٛذذري ٔ٠خ ذِٖ أقذذٛ
ٚز ذ ذَ٘ ْسضذ ذذٝظَ ايػذ ذذكٚ ٞأضذ ذذثكَ ٌُٝذ ذذٔ اؿكٝك ذ ذٔ١
ٚاجمل شِ إٍ ا٭بدِ
*
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أصحو وبي خدَ ٌز
أؾ ذذطٚ ٛب ذذ ٞيخذ ذ َدزْ أع ذذٛدُ اٍ إث ٖذ ذ ٔ١ؿٛذ ذ ّ١ن ذذٞ
أطُذ ذذ ٖٔ٦عًذ ذذ ٢ؾذ ذذدٜك ٞأ ٚعًذ ذذ ٢ؾسَضذ ذذ ٞايعٓٝذ ذذدٔ٠
يًطٓ بٌِ إٔ ُٚ ٌَٝي ٞأْ ضسةُ اؿُ ِّ عًذ ٢اْهطذ زِ
ايكذذ ٔ٤ٛي ذذ ٞايصٜثذذ ُٕٛي ذذ ٞي ذذ ُٕٛايكطٝؿ ذ ٔ١ي ذذْٗ ٞذذ زُ
ؿ ذذب  ٫أؾ ذذطٛ
ايؿذذط ٗ ِٛنذذ ْ ِٕٛأٚ ٍَٖٚابث ذذدا ُ٤ا ُ
ٚيهذذين أزٜذدُ تث ٖاذ َ ايٓطذذ ِٕ ٝن يػسبذ  ٔ٤أزَذذٚ ٞزدتذذٞ
يًطذ ٥سِ ايذدٚز ٟأُغًذلُ ٖذ تؿ ٞايػخؿذ ٖٞؾ ٭يخاذ زُ
َصعسٜٚ ْ١صعسين اٖثصاشُ اهل تـٔ اـً ٟٛبذَ ٞطذسْ
ٜط ٗ عً ٢ا٭ًَّٖ ٔ١أ ٚغذا بٝؤ ايػٝذ ةٔ ٚبذْ ٞذداٗ ْ٤
ايصضذ ذ ِّ عًذ ذ ٖ :ٖٞذذٌ َذ ذ شيذ ذجَ ت ذذرن ُس نٝذ ذـَ ق ذذًٌَُّ
غَعسُٖ بوَ ٗ إساٚ ٜايدزٚةٔ؟ أز ٣اير ٟضأزأَ ُٙ
ٚزذ ذ ِ اؿ ذذسٚةٔ أي ذذٛىُ ؾذ ذٖٛإَ إطذ ذ ؾ ٔ١أ ٚأَذ ذدٗ  ٜذذدٖٟ
يًك َُ ذسِ ايكس ٜذبٔ ُ ذسٗ ع ؾذذؿث ِٕ قسبذذ ٞخ ذِٖ تٗذذدأُ ٗ
دَ ٞايؿٝؿ ٞع طؿث ِٕ ُٜ ٫ػػذ ٢عًذ ٢أضذدٕ ضذٛاَٟ
٭ٕٖ غخؿ ّ َ غسٜا ّ أ ٚتعٝظَ اؿ َ ِّٜحَ ايٝذ َّٛأٚ
عُذذساّ ْذذ ّ٬ٝؾذ حَ ٗ ٖذذرا ايصَذ ِٕ ايعٓؿذذس ٟايٛغذدٔ
ٚابذِٔ ايهًذبٔ ٖذذٌ ضذأز ٣ايذر ٟضذذأزا ُٙأُٜ ٚػػذ ٢عًذذ٢
أضدٕ ضٛاِٟ؟
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منصي وٌسسيُ طائسيَِ
 ًٚذ ّ َذذ
ِػ ذذْٚ ٞسض ذُِ طذذ ٥س ِٜٔعً ذذ ٢اؾ ذذدازِ ٭ٕٖ َّ
س ذ ذسٍ ٭ٕٖ ٓ َ ذ ذ ْ ّ١ض ذ ذجِ ٚزاَ٤
يخؿٝؿ ذ ذ ّ غ ذ ذ ٖ َذ ذذٔ ض َ
ايطس ٔ٠ٚاـكسا ٔ٤نٓجُ أقٝظُ عُذسَ ٟذ ٖس ّ٠ب يطذسِٚ
أ ٚعسا ٥ذذلِ ايعٓك ذ ذ  ٔ٤تؿذ ذذث ُ يذ ذذ ٞزؿذ ذذ ْٞٛأ ٚمس ذذ َ٤
ايكً ذبٔ مل تذذرٖبِ ضذذد ٜ ّ٣ذ ُعُ ذسُ مل ٜذذرٖبِ ؾذذد٣
ايس ٜ٩ذ ٖ ٫ٚذذرا ايٓٗ ذ زُ ضذذدٚ ّ٣يه ذٖٔ اؿذذٌَٓ ٜذذٗ ٗٔ٦
نًُذ زذ َ٤
ايذذدِّ َدذٌَ ؾذذٛحٔ إذ  ٔ٤أ ٚؾذذٛحٔ ايذذص٫شٍِ َّ
ايػ ذذث ٚ ُ٤أؾ ذذاطجِ ٗ عُٗ ذذد ٔ٠اَ ذذسأ ٕ٠قؿذ ذ ٥دُ غذ ذ عسٍ
غذذري ٟامٓذذ ٢قًذذيب ٚن ْ ذجِ ؾذذخس َ٠اٯخ ذ ِّ يذذٗ ٞ
ا٭زضِ أ ٚقُسَ اياؿري ٔ٠شٖس َ٠ايرب َ١ٖٜا٭ٚ ٍٚمشذظَ
اياًٝط ِٕ
*
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دُواز
ب ٞدُٚازْ ٚب ٞيػ ٫ ْ١تك ُ٤ٞايصْ بلَ ٗ أ ٍِٖٚايًٝذٌِ بذٞ
ضالْ َٓصيٜ ٌّٞػلٗ ايطسٜلَ إٍ َ ٜسٜدُ دُٚازْ أنٝذدْ
ضأَك ٞب٘ٔ ٚضثُكٌَ يًػٝبٔ  ٜاَسأت ٞنٓٗ  ٜحٔ
بع ذضِ ايطذذٌِٓ تذذأيخٖسحٔ عذذٔ َٛعذذدٚ ٟتػ ٖٝذذسحٔ َد ذٌَ
ايؿؿذذٚ ٍِٛيهذذٓين مل أعذذد َدًُ ذ نٓ ذجُ أٜك ذ ّ أْ ذ
قذذ عَ ؾ ذذسدٚعُ زٚض ذذٚ ٞقً ذذيب تؿذ ذدٖعَ ٗ َٛزذ ذ ٕ١غذذريِ
َسٚ ٕ١ٖٝ٥تادٖدَ ٗ آيخسِ اياطذسِ عٓٝذ َ َٟػذدٚدت ِٕ إٍ
لُ ذ ذ ٕ١غ ذ ذريِ َس ٖٝ ٥ذ ذ ٗ ٕ١ايٗٛذ ذذريٚ ٔ٠ا٭قطٛاْ ذ ذ ُ١قذ ذذد
أنًثٗ ايكا عُ
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شئبقي
ٌّ
حَ َجنٌ
ايذذَٝٛضُ ايعاذذ ز ُ٠يخ ذذ ُ٘ٝاجملذذ شِ اي ذذرٜ ٟثذذدٍٖ َ ذذٔ
ط ذ ذسُ ايؿذ ذذًبُ ٗ اـ ذ ذ زصِ اٯَٕ ع ؾذ ذذؿُ١
ايػذ ذذسؾ ٔ١إَ َ
ايٓذ  ٗ ِٟايكًذبٔ زا٥طذ ُ١ايذذرنس ٜحٔ إٓ دٜذٌُ طعذُِ
ايط ذ ذذط ةٔ ايطُ ذ ذذس ٗ ٣اي ٛذ ذذ ِّ٬اي ذ ذذربٚمُ ايط ذ ذذُ ُ٤
ايس ٣٩ا٭غٓ ٝحُ أؾهِّسُ :نٝـَ تٓ ُّ ايعؿذ ؾريُ ؼذجَ
ايسعذذٛدٔ ْٚك ذسِ ايػ ذذث ٔ٤؟  ٗٚؿ ٛذ ٕ١أت ذذرنَّسُ إٖٔ ؾث ذ ّ٠
َذذٔ ايٓذذسزظِ اؿًذذيب َٚذذٔ ش َبذدٔ ايذذربمِ تٓطؿذ ُ٧اٯَٕ
مشذظُ أْٛخثٗذ خذِٖ تٓذذأٚ ٣تٓطذذْ ٢ؿذ ع َ١قُؿذ ْٗ
ؾٛمَ َػساٗ إٗذ غ ْٞٛنٝذـَ أزٚضُ ٖذرا ايػٝذ ةَ
إذٕ؟ نٝـَ أغسحُ إٖٔ ايػث ٜ َ٤عٝدُ تٛاشَٕ زٚض ٞاييت
سذٌُ ايص٥اكذ ٗٞايذر ٟأطًكثذُ٘ ايسضذ ٌُ٥
اؾط دَٖ اؿ َ
يخ زصَ ٖرا ايصَ ِٕ؟
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آالءُ فاطىة
آ ُ٤٫ؾ طُذ َ١اؾًُٝذ ٔ١يذذٝظَ تُطؿذذ ٢خػسٖذ ايذذٛزدٟٗ
 ُٜٗذظُ يذذ :ٞاؾثكذذدتوَ أَ ذظِ ؾ ْػذذطسحِ ؾساغ ذ تٞ
إٍ غ ذ ذذؿثٌِ ؾ طُذ ذذ ُ١ايسقٝكذ ذذَ ُ١دذ ذذٌَ ع ذ ذذٛدٔ اياذ ذذ ِٕ
ٚا٭غذ ذذَٗ ٢ذ ذذٔ اي ُس َٖ ذذ ِٕ نذ ذذِ مسٖٝثُٗ ذذ عؿذ ذذؿٛزتٞ
ؿذس َذٔ غذسمِ
اـكسا َ٤أ ٜ ٚبٓجَ شٖسِ ايٝذ مسٌِ ا ُ
ايآؿطذشِ َذذٔ مشذ ٍِ ايكًذبٔ ؾ طُذ ُ ١ايطًٜٛذَ ُ١دذٌَ
أبٗ ذذ ٢نًذ ذ ٗ ٕ١ا٭زضِ َدذ ذٌَ اٯ ٗ ٔٙإذ ذٖٛاٍِ ن ْذ ذجِ
طؿً ّ١ضًا ّ١ٖٝبأؾ ب ٍ تاهذ ٞعًذ ٢ا٭ٚتذ زِ أ ٚبذدٍّ َذٔ
ايثطٓ ِٕ ٜػً ٞؾٛتُٗ ب يػ ِِٝأ ٚب يصلاُٜ ٌِٝكذ عُ
ؾ طُ ذ ذ ُ١اياٗ ٖ ٝذ ذ ُ١ن يػصاي ذ ذ ٔ١ن ٝذ ذـَ مل أزٖ ذ ذ ؟ ٚمل
أمس ذ ِ زْ ذٌَ ْ هل ذ ايطذذطس ٗ ٟقًذذيب ٭ضذذاٛعٌِ
يهذذين ُأؾذذدمُ ٚع ذدَٖ ا٭بذذد ٖٟأ ٚآ َ٤٫ؾثٓثٗ ذ ٚأُغً ذلُ
نًُ ذ ذ ٜٓط ذ ذٌٗ َٓ ذ ذُ٘ ايك ت ذ ذٌُ ايؿ غ ذ ذٗٞ
ب ذ ذ ةَ ضًُذ ذذَّ ٞ
ٚإذذأزٛزُ يذذ ّ٬ٝنذُٜ ِٞذذسٚعين بؿ طُذ َ١ايؿذذػري ٔ٠بٓذجٔ
شٖسِ اي ٝمسٌِ
*
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أِري كىَ يف ٌووِْ ميصي
ٖ ذ َٞمل تهذذٔ  َٜٛذ ّ ٖٓ ذ ىَ ٚز ٖبُ ذ ن ْ ذجِ ٚمل تُخ ذربِ
بإٖٔ ايط ٥ؿ ٌَٝاير َٜٔتٓ ضًٛا قؿٗٛا قؿريتٗ ايذيت
ٗ اي ذذس ِ ٜزبٖثٗذذ  ٗٚض ذذٌِٗ ايط ذذٓ بٌِ طؿًذذٚ ّ١ؾ ذذاّ١ٖٝ
ٚتع ٖٗذذدٚا دََٗ ذ ا ُٕذذسامَ عًذذ ٢اي ذ اةٔ بصَٗس ٜذسِ ايً ٝذٌِ
غكُّٛا خٛبَٗ ايرٖيبٖ ؾطث َٕ ايعسٚعِ ٚنًَّٛا زطذدَ
ايصْذ بلِ ب يسؾذ فِ اؿذذ ٞأبٓذ  ُ٤اؿذذساِّ تك مسٖٛذ
بَ ِٗٓٝدٌَ اير ٥ةٔ نأْٗ تؿَّ ض ُ١ايػذٗٛاحٔ أ ٚمثذسُ
اـط ٜذ ذ اؿًذ ذ ُٛن ْذ ذجِ طؿًذ ذ ّ١مل تُؿ ذذا ِ اَ ذذسأَ٠
ايػٛا ٜذ ٔ١بع ذدُ َذذٔ ؾُٗ ذ تػ ذ زُ بذذساع ُِ ايًُٝذذَ ِٕٛذذٔ
أزؿ ْٗ قُسُ ايآؿطشِ ٗ ٚؾٖٝثٗ ا٭يخري ٔ٠مل تكذٌِ
غٚ ّ ٦ٝمل ترزفِ دَٛعَ ايكٗسِ ؾٛمَ ْؿذ ع ٔ١ايهًُذ حٔ
قذذأحِ ؾذ َّذًجِ عًذذَ ٢ذ ٔ٤
ع ْكذجِ ا٭ًٖذٚ َ١ايؿذذًٝبَ تٖ ٛ
اياطري ٔ٠أ ٚعًْ ٢سِ ايػٗ د ٔ٠أؾذاطجِ زذ ٕ دازىَ
ٗ ايٓ زِ ايؿدٜك ٔ١أ ٚمس َ١ٖٝؾٛمَ ؾذطسا ٔ٤ايعذراةٔ أٚ
أْذذين أٖذذر ٟنُذذٔ ٗ ْ َٛذ٘ٔ ّػذذ ٞؾًذذِ ت ذوُ َ ذ ٖسّ٠
 ٖٓ ّ َٜٛىَ ٚمل ٜهِٔ أبداّ أب ٛزٌِٗ ايًعٌِ
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وطسٌ يف دوي
(ٗ ذنس ٣بدز غ نس ايط ٖٝة)
ديخذ ذ ْٕ َ ذذٔ ايكًذ ذبٔ ٜطًذ ذ ُ يخك ذذسا ُ٤عٓكذ ذ  ُ٤زٚض ذذٞ
ديخذ ذ ْٕ َ ذذٔ ايكًذ ذبٔ ٚايذ ذذسأعِ ٜطًذ ذ ُ ٖذ ذ ٜٚيت اَذ ذذسأْ٠
ٚايس ٜحُ زٓٛبٚ ْ١ٖٝاي ٍُ٬ٛض ٝد ْ١ٖٜنأغذ ْ ٞايسعذ ٔ٠
ضذذأؾث ُ عذذٝينٖ يًذذسٖ ِ ٜذذرا ايٓخٝذٌُ أيخذذٚ ٞإطذ ٤احُ
قذذٝك ٗ ْ١اتط ذ عِ اؿذذٌِٓ ٖذذ ٛإطذذثط ٌُٝايكذذسٚزٟٗ
ٚايػػـُ اهل َػ ٗٞايكؿٝد ُ٠أْد ٢نُ قًجَ يهٓٗذ
 ٫تط ٚعين نِ مسعجُ ؾً ٌَٝيخط ٖ ٚنِ ذُقجُ
ؾًؿذ ذ ذ هل َطذ ذ ذسْ ٗ  ٜذ ذذد ٗٚ ٜٗقًاٗذ ذ ذ َطذ ذ ذسْ ٗ
أؾ بعٗ ٚبذأٔـِ ْ  ٜتٗذ َطذسْ ٗ دَذَ ٞطذسْ ٗ
عسٚمِ ايصز صِ  ٗٚغسَسِ ايطريِ َ بٌَ ٚزٗذٚ ٞغذِِٝ
ايؿساغذ ذٜ ٔ١ذ ذ ؾذ ذ ضيب َطذ ذسْ أْد ذذٚ ٌّٟٛبذ ذٌَ غ ذذؿ ٖٞ
ٚزَٖ ْٗ َطسْ نٓجُ أَػذ ٞعًذ ٢لُذَ ٕ١ذٔ ؾذؿِ ٝ
ايؿ ذذا ٚايؿ ذذا بٜ ٔ١ذ ذ ب ذذدزُ ن ْذ ذجِ قؿذ ذ ٥دىَ ايٓ ذذٛزَ
ٚايٓذ زَ تؿَّ ضذ َ١ايذذسٚحِ ٚا٭قطٛاْذ َ١يٝذٌَ ايذذسْٗٚ ٣٩ذ زَ
اياؿذذري ٔ٠غذذسؾ َ١قًذذيب َٓٚؿ ذ  ٜ َٟذ بذذدزُ َ ذسٖ ايكط ذ زُ
عًَ ٓٝع ّ ْصٖ دَ ُ احمل زِ ايرُٜ ٫ ٟس َٔ ٣أؾذ بعٓ
أٜذَٔ مشذظُ اـسٜذـٔ ايذذيت غذذسبجِ طذٌٖ زٝهذذٛزَ؟ أٜذَٔ
36

ؾ ذذد ٣ضكط ذذك حٔ ايعؿذ ذ ؾريِ ٗ زطذ ذدَ ِٟع غ ذذكٌِ؟
ٚأ َٜٔايٓٛاؾريُ؟ أ َٜٔايٓٗذ زاحُ؟ ٚايٓطذ ُ٠ٛايطذا ُ؟ أٜذَٔ
زَ ذذ دُ أغ ْ ٝذذوَ؟ يخكذ ذذسا ُ٤عٓك ذذ  ُ٤زٚضذ ذذٚ ٞزٝهذ ذذٛزُ
يخك ذذساَ ُ٤ذ ذظٖ ا٭ؾ ذذ ٌُٝذز ٣ايٓخذ ذٌِ ؾٗٝذ ذ بأزؿذ ذ ِٕ
ضٝؿ
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سّدٌ إضايفٌّ
بذذْ ٞؿ ذـُ زذذسحٍ يذذٝظَ ٜذذربأُ َذذٔ قذذسٝشِ ايٓد ذسِ بذذٞ
ؾذذُجْ غذذث  ٌّٞ٥يخؿ ٝذـُ ا٫بثط ذ َ ٥ َ ٔ١ذٌْ يًػ ٝذبٔ ٫
ٜكذ ذذ ٣ٛعًذ ذذ ٓ ٢ذذٌِ ايذ ذذسذاذٔ  ٫ٚايعا ذذ ز ٔ٠ؾ ٝذ ذ٘ٔ تذ ذذٛزمُ
ٗ أ ٚتذأتٞ
أغٓ ٝحُ اؿُب بٚ ٞزدْ نُ ٜٓػلٗ عذسْ ٖ
ايٛع ذذ ٍُٛإيذذ َ ٖٞذذٔ يٝذذٌِ ايكؿ ذذٝد ٔ٠أ ٜ ٚذذٛاز ٟاإليخ ذذُ٠ٛ
ا٭عذ ذذدا ُ٤ضذ ذذ٤ٛتِٗ ٚزا َ٤ايذ ذذثٌِ بذ ذذ َٚ ٞذ ذضُ ايهذ ذذِّ٬
اؿذ ذذ ٗ ٞايكً ذ ذلِ إ ذ ذذٛازةٔ ٗ ايذ ذذٝكٌِ  ٗٚضس ذ ذ ةٔ
اي ٔٛبَ ٞعٓ ٢اْؿا ةٔ ايس ٗ ِ ٜايكؿذبٔ اؾذسِ ٜ
ضذذد ّ٣أمل ٜكذٌِ إعذذس:ٟٗ
ٜ ٗٚذدٔ اَذذسأ ٕ٠تػٓذذ ٞيًطٝذ ُ ٔ٠
اؿ ُ٠ ٝنأْٗ ضُٗدْ إق ٌّٗ؟ أمل تاذؤ ايذر ٥ةُ عًذ٢
ايؿسٜطٚ ٔ١اؾُ ٍُ اٯدَ ٗٞعً ٢ايطساةِ؟
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يف الموحةِ اوسأتاُِ
ٗ ايً ٝذٌِ ٚضذذد ٫ ٟأُضذذدمُ ٗ ايؿذذساؽِ ٚيط ذجُ ُأؾذذػٞ
غذعسٍ
َُسٖؿ ّ ـطٚ ّ٢زا َ٤ايا ةٔ قًذيب غُٝذ ْ١دٜذٛإُ ٔ
ٚزد ْ٠شزق  ُ٤أغٓ ْ١ٝضذٓ بٌُ ؾكٖذ ٕ١قُذسْ تسابذْ ٌّٞعذ عْ
قطذ ْ١أزمْ بك  ٜذ يٛض ذ ٗ ٕ١ايًٛض ذ ٔ١اَسأتذ ِٕ ٚاضذذدْ٠
َّ
تعًذذُِ قًاَٗذذ ايط ذذريإَ ؾ ذذٛمَ ايػ ذذٚ ِِٝا٭يخ ذذس ٣تسب ذذٞ
ِّ
لُذ ذ ٗ ّ١بٝثٗذ ذ اياط ذذس ٟأ ٚؼث ذذوُّ َدذ ذٌَ ؾساغذ ذٕ١
بػذذس ٕ١ٖٜبذذٖ ٞذذٌ يثطُ ذٌَ غذذٗ َ٠ٛايٓطذذ ِٕ ٝعذذٔ عذذٝينٖ
قًجُ هل  :اتاعٝين َدٌَ ذ٥بٕ قٌٖ أ ٚنطذٗ ِّ ْذ زٍ ٗ
ايؿ ٔ٠٬ؾإٕٖ ٖرا ايع َّ قذ عَ ضُذدٚ ّ٣مل أغطذٌِ بًُعذٔ١
غ ذذعسىٔ ايع ٝذذٌِٓ؟ بعذ ذدَ اي ٝذذ ِّٛي ذذٔ ُ ٜذذٛض ٢إٍ قً ذذيب
َ
إؿذذ ةٔ بػسبذ ذ ٕ١ضسس ٖٜذ ذ ٔ١ا٭ي ذذٛإِ َ ٫طذ ذسُ اي ٗٛذذرئ٠
سذسُ ايكؿذذٝد ٔ٠نذ َٕ
ٖذبٖ َذذٔ ؾذطسا َ٤ق ضًذ ٫ٚ ٕ١ض َ
يخدٖ ا٭زضِ أ ٚقُسَ ايػٓ ٔ٤
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أزبعاءُ السواد
ي ذ ذ ذذٔ أُزتذ ذ ذ ذبَ ؾٛق ذ ذ ذذ ٢ع٬قثٓذ ذ ذ ذ ض ذ ذ ذذٛفَ أتسنٗذ ذ ذ ذ
ن ؿدٜك ذ ًَُٗ ٔ١ذٚ ّ١عًذذ ٢ض هل ذ  ٫يػ ذٚ ٕ٤ٞيذذٝظَ
٭ٕٖ ايس ٜذ حَ ايذذيت طٖٛض ذجِ ب ذ َٞزٚض ٖ ٝذ ْ ٫ ١٭ٕٖ احملا ذَ١
ؾٛذ ْ١ضذٌَ تاهذذ ٞبٓؿطذذسٜ ٗ ْ١ذذدٚ ٟايٓٗذ زَ
ْطذذاَّ ْ١ٖٝ
قؿريُ اـط ٢ؾأْ مل أعدِ أتذرنَّسُ َذ ضذٌٖ بذَ ٞذٔ
عػ ٖٝحٔ ْٝط َٕ أ ٚأزبع  ٔ٤ايسَ دٔ ضذ ٣ٛايكذ ٔ٤ٛأٚ ٚذٌ
غذذعجِ أؾ ذ ب ُ قًذذيب ٚزٕٖ ؾذذد ٣زذذسعِ
ي ُْٛٝذٜ ٕ١ذذٖ َّٛ
ا٭قطٛاْذ ذ ٗ ٔ١ضسذ ذسِ ايًٝذ ذٌِ نذ ذ َٕ اي ٛذذ ُّ٬ضس بذ ذ ّ
يخؿٝؿ ذ ّ ٚزا َ٤ابثط ذ َثٓ ٚايػ ٝذ ةُ ايذذرٜ ٟثٓ ذصٍُٖ َذذٔ
غ ذذسؾُ ٫ ٕ١ت ذذسَ ٣طذ ذسَ اي ذذرنس ٜحٔ اؿُ ذذٚ َِٝنذ ذ َٕ
ؿذذـُ ضذذ ٍَٛؾُذذ ٞأ ٚدَ ذذٞ
ضذذساةُ ايػؿذذ ِٕٛايذذيت تثك ٖ
زغاذ ذ ذ ُ١اَ ذ ذذسأ ٕ٠يطذ ذ ذجُ أذنسٖذ ذ ذ ي ذ ذذٔ أزتذ ذ ذبِ ؾٛق ذ ذذ٢
َث ٖثٓ ئ أضٗ ٖد غا بٝوَ قًيب ٚئ أبثعدِ
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شوكُ احلٍني
أَ ذ ذٌْ ٜك ٜكذ ذذين بذ ذذ ٬غذ ذذٚ ٕ٤ٞيهذ ذذين أقذ ذذ ُ٤ٞايً ٝذ ذٌَ
ب ٭غذذٛامِ ٗ عُذسِ ايٓاذ ٖ ٫ ٔ٠ٛؾطذذ ُ ٝايطذٌِ ُٜذذدَٝين
 ٫ٚغذ ذذٛىُ اؿذ ذذٌِٓ ٭ٚزغذ ذذً َِٝأْ ذ ذ ضذ ذذٛاٚ َٟغ ذ ذ عسْ
 ٜٗذذرٚ ٟيه ذذٔ يذ ذذٔ أق ذذٝظَ ايًٗؿذ ذ َ١ايعسً ذذ ٢بدسخذ ذذسٔ٠
ايٓط ذ  ٫ٚ ٔ٤ب ذذٛزدٔ ايػ ٝذبٔ ق ذذد أَػ ذذ ٗٚ ٞقً ذذيب َ ذذٔ
ايٓ  ٜحٔ أَط زْ ٚيهذين أُزٝذبُ غسٜاذ ّ١ب يؿذُجٔ ضذٌَ
تك :ٍُٛضدمِ ب ٞبعٝينٖ ايًثٌِ اقذثـٖ ضذصُٕ اٯدَٖٝذٔ١
َُٓٗ ذ ذ ذ ٔط ذ ذ ذ ّ َذ ذ ذذٔ ايطذ ذ ذذٓٛاحٔ ن ـُط ذ ذ ذٌِ أٚ
ن ذ ؿًِِ  ٜذ أزقذذ ٞايذذرَّٕ ٟعث ذُ٘ ٚؾذذكًثُ٘ بٝذذد ٜ ٖٟذ
أَ ذٜ ّ٬ك ٜكذذين بذذ ٬غذذٜٚ ٕ٤ٞعطذذٝين زٓ ذ حَ ؾساغ ذٕ١
ُطجِ ؾٛمَ ٚز٘ٔ إ  ٔ٤أٚ ٚز ِ ايصبدِ.
ٚقؿٝد ّ٠شزق  َ٤يخ َّ
*
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واذا تسيدُ وَ احلياةِ؟
َ ذ ذا تس ٜذدُ َذذٔ اؿ ٝذ  ٔ٠أ ٚايكؿذذٝدٔ٠؟ ق ذ ٍَ يذذ ٞأض ذدْ
أزا ذجُ بًط ذجُ أدز ٟز ٖبُ ذ َ ذ ن ذ َٕ ٜاػذذ ٞاٯيخذذسَٕٚ
ايع َ ذٌُ اياًذذدٚ ٟٗايػذذسطَ ٗٞذذأَٛزُ اؾُ ذ زىٔ ْ ذ دٍُ
ايا زِ ايٛضٝدُ ٚب  ُ ٥ايرُز ٔ٠ايػسٜدُ ٚز ٖبُذ  ٫غذ٫ َ٤ٞ
أدز ٟاؿٝذ ذ ذ َ ُ٠ثذ ذ ذ ٖيت ايه ذ ذذرب ٣ايكؿ ذ ذذٝد ُ٠يٝذ ذ ذٌُ
ٖذ ذذ ٜٚيت ٚيه ذ ذذين أضذ ذ ذ  ٍُٚإٔ أن ذ ذذٚ َٕٛإٔ أُغٓ ذ ذذ ٞإٔ
ضذٌَ ايٓطذذَٕ ٝ
أُضذدمَ ٗ ؾذذساؽِ ايهذأعِ أضْ ٝذ ّ ٚإٔ أتٖ ٛ
يط ذجُ أز ٣طسٜك ذ ّ  ٫تكذذٛدُ إٍ ايكؿذذٝد ٔ٠أ ٚإي ذ٫ٚ ٖٞ
مس  ّ٤تكثؿ ٞغذري٫ٚ ٟضذثدزاصِ أ ٟقؿذٝدٗٚ ٕ٠ذسحِ
سذ ذٌْ
ن ذذأْد ٢اياطذ ذسِ ي ذذٜ ْ ٞذ ذ ِٕ ٗ ؾ ذذدزٚ ٟي ذذ ٞض َ
ٜساٚغين ٚيهٔ يٝظَ ٜعؿٝين ٭ضاٛعٌِ أغذطبُ ٗ
ايٗٛذ ذذري ٔ ٠ن ذ ذٌٖ َ ذ ذ ٗ ايؿذ ذذا ِ أنثا ذ ذُ٘ أز ٜذ ذدُ َذ ذذٔ
ايكؿذذٝد ٔ٠إٔ تكذذ َ٤ٞايكً ذبَ  ٫قُ ذسَ اجمل ذ شِ إذذدهلِٖ
زٛاْ ذبَ ايس ٜ٩ذ ا٭يخذذري ٚ ٫ ٔ٠ذذ َّ٬ا٫ضذذثع ز ٔ٠أض ذذؿٌَ
ايٓٝاذذٛعِ  ٫فذذسا ُٙآيخذسَ ؾذذاٛتَ ٫ ٞػذذثٗ ٢قذذًعٞ
ٚن ضذ ذ ٌَ أ ٖٜذ ذ ٔ١اَ ذذسأ ٕ٠أؾذ ذ بعَٗ ايٓطًٝذ ذٖ ٫ َ١ا ذذٛةَ
مٝاٗ ا٭بد ٗ ٟغسَسِ ايِّ٬ٛ
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زونٌ ٌاصعُ احلريةِ
تٓذ ذذدي ُ ايذ ذذٛزد ٗ ُ٠ايهث ذ ذ ةٔ ٚايعؿذ ذذؿٛزُ ٗ ايًٛض ذ ذٔ١
ٚاي ٛذٌٗ اي ذذر ٗ ٟإ ذ ٚ ٔ٤ايك ذذطه ٗ ُ١ع ٝٓٝذؤ ٖ ذذٌ
أُقػ ذ ذسُ ايٛذ ذذ َّ٬عذ ذذٔ ََط ذ ذ ز ٔ٠ايً ٝذ ذٌِ ٚعذ ذذٔ غَذ ذذع ِسىٔ
ػ ذ ذ مِ؟ أّ أُدزةُ اـػ ذ ذـَ
ٚايً ًٝذذوَ عذ ذذٔ أؾ ذ ذ ب ِ ايع ٖ
عً ذذ ٢اي ذذسنضِ أ ٚايكًذذبَ يه ذذٜ ٞطذذريَ؟ زَذذٌْ ْ ؾذذ ُ
اؿري ٗ ٔ٠ايؿهس ْ ًَ ٔ٠ز زحْ  ٗ ُ ًُٜايعٝذٌِٓ ٖذرا
ايًٝذ ذذٌُ مسٖ ذ ذذ ٢ب مسذ ذذؤ ا٭شزمِ نذ ذ ذ ٜ ِٞذ ذذدٍٖ ض ذ ذذسةَ
ايٓذذٛزعِ اياطذذس ٟيًذذٓسِِ ايذذرٜٛ ٟي ذدُ َذذٔ قذذًعؤ
ن ْٞٛأ ٖ ٍَٚا٭غس زِ ٗ ضذؿسِ إذصاَريِ ٚنذ ْٞٛآيخذسَ
ايٓط ِ٤
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صبوةٌ أوىل
طٖٛؾجُ نذ بِٔ شزٜذلٍ ا٭ززذ ٚ َ٤ضذدٚ ٟايكؿذٝد ُ٠ضذسٗ
يخطساْ ٞاؾُ ٌِٝأقٚ :ٍُٛاضعٖ ْ١ذ َٞا٭ضذ ُّ٬قذٝكْ١
ضٝذ ذ  ُ٠ايٓذ ذ عِ ٖ ذذٌ أضثذ ذ صُ نذ ذ ِٞأْط ذذ ٢ايثؿ ؾ ذذٌَٝ
ايؿذذػري ٗ َ٠ايػذذث  ٔ٤اهل َػذذ ٞقؿذذٝدٚ ّ٠ؾُ ذ ّ ٚقًا ذ ّ
َدذ ذٌَ َذ ذ يذ ذؤ؟ ٜٗ ٫ذ ذِٗ اٯَٕ ..أع ذذسفُ إٔ قً َاذ ذؤ أٚ
غذذؿ ٖؤ َذذٔ ؾذذؿ ِ ٝايؿذذُجٔ ٚايسغا ذ حٔ مل ت ذوُ
أ ٟٗمشذ ذظٍ ض ذذر َٚبذ ذ ةٔ ايًٝذ ذٌِ مل ته ذذٔ ايكؿ ذذٝدٗ ُ٠
اْثٛذ ذ ذ زىٔ ٚاؿدٜك ذ ذذ ٫ ُ١تذ ذ ذذصاٍُ نٓؿ ذ ذذـٔ ْ ؾذ ذ ذذرٕ٠
َٛازبذ ذٚ ٕ١أز ذذساعُ ايٓعذ ذ عِ ت ذذدمٗ نذ ذ َٕ ايصعؿ ذذسإُ
ٜك ذذ ُ٤ٞع ؾ ذذؿ َ١اي ٛذذ ٍِ٬نػ ذذُعَ ٕ١كطٛؾذ ذ َ ٕ١ذذٔ
غ ُٝذذ ٕ١ن ذذ َٕ ايٛذ ذذ ُّ٬نذ ذذٛزد ٕ٠ي ٖٝ ًٝذذَٛ ٕ١غذ ذذٗ ٕ١َٛ
ذسقـُ يًَٗٝذ ذ ايهطًذ ذ ٖٞأغٓٝذ ذ ْ١بذ ذذ٬
ن ضذ ذٌِ اَ ذذسأ ٕ٠تُ ذ ِّ
اٜكذ ذ عٍ ..اق ب ذذ ٞيثٓططذ ذسَ ايعاذ ذ ز ُ٠ع ذذٔ ؾُ ذذٚ ٞأذٚمَ
طعذ ذذَِ ايؿ ذ ذذا ٔ٠ٛا٭ٚ ٍٚشٖذ ذذسَ اي ذ ذذربمِ ٗ ْٝطذ ذذ َٕ أٚ
٭زاىٔ َ ذذٔ يخ ًَذ ذٌِ ايط ذذساةٔ اؿًُذ ذ ٜ ٗ ِٛذذدىٔ إطذ ذ َريُ
ايد٬خ ذ ذٚ ُ١اإلغ ذ ذ زاحُ ايذ ذذد٬رُ قؿ ذ ذ ٥دُ ايػذ ذذصٍِ ايذ ذذيت
ضذ ذذرؾجِ َذ ذذٔ ايذ ذذدٜٛإِ ن ذذ ِٞتُٓذ ذذ ٛعًذ ذذ ٢اؾذ ذذدزإِ
ُ
ٚايؿسَحُ اـؿ ٗٞزٚا٥ذ ُ إ قذ ٞغاذ زُ ايكاًذ ٔ١ايؿكذٗٞ
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أ ٚأخ ذسُ اؿُذذ ِّ عً ذذ ٢ايط ذذطٛحِ ٚض ذسٗ ْ ذ زىٔ ٗ إ ٝذ ٔٙ
ٌ إٍ ايٛزا ٔ٤أ ٚايٓطٝبٔ اٯدَذٞ
ٚيٝظَ ي ٞغريُ اؿٓ ِ
عً ٢اير ٟقذٖٝعجُ غذريُ ايصَٗسٜذسِ ٚبذسدٔ آيخذس ٔ٠إثذ ٔٙ
ؾ ٝإهل ٜ ٞإهلٞ
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ٌافرةُ ٌوفىرب
ٗ أٚايخسَ ْٛؾُربَ ايؿ ٥ذجٔ ايػذُظُ ن ْذجِ نكذسفٍ
َ ذذٔ ايصعؿ ذذسإِ إطذ ذ  ُ٤ن ذذسٚحِ ايؿساغذ ذ ْ ٔ١ذذٛؾُربُ..
ايهًُذذ حُ اي ذذيت مل أقً ذذٗ اي ذذيت ض ذذٛفَ تاك ذذٚ ٢زا٥ذذَٞ
ْ ذذٛؾُربُ ايًٝذ ذٌُ ٜط ذذطبُ َ ذذين ايؿ ذذد ٣آ ْ ٔٙذذٛؾُربُ
ا٭ْا ُ٤ ٝايكداَّ ٢سٗ ٗ َٕٚضُ ًُُذَ ٞطذسعٌَ أقذ:ٍُٛ
ؾا حُ احملاٖٚ ٜ ٔ١زدت ٞايػسسٜ َ١ٖٜذ قطَّذيت اياػذسَ١ٖٜ
أغؿ ذذ ٢إُطذذبٗ عً ذذ ٢اياذ ذ ةٔ ٚاياطذ ذسُ أغؿ ذذ ٢عً ذذٜ ٢ذ ذدٔ
أؾهذسِ بػذٕ٤ٞ
ضٛز ٕ١ٖٜغ ٖ قًيب عً ٢ايًٝذٌِ يهذٓين مل ِّ
بث تذذ ّ ٚمل أض ذذأٍِ ايعذ ذ زؾٌَٕ :ذذ ذا ٜٛزخٓذذ َ ذذٔ ُْطذذبٗ
قذ ذ ذذٓ ايع طؿ ٖ ٝذ ذ ذٚ َ١ايًػ ذ ذ ذ ٗ َٛغذ ذ ذذٗسِ
ايعذ ذ ذذراةَ ٚأَسا َ
ْٛؾُربَ؟ اؿاذلُ ايطذ ضً ٗٞانثذ ٣ٛضذٌَ َذظٖ ؾُذٞ
ؿ ذذب غذذ عسٗ ْ٠
ٗ اي ٛذذ ٗٚ ِّ٬اي ذذربدٔ تٗ ذذر َ ٟذذٔ ا ُ
إٓ ِّ أَٔ أزٌِ شٖس ٔ٠يذٛشٍ ٜػٓذ ٞايطذعٝدُ َذٔ ايٓذ عِ
َ ذذٔ أزذذٌِ ض ٖا ذ ٔ١قُذذ ٍ زأ ٜذجُ ايعؿذذ ؾريَ ت ذذسقـُ َ ذذٔ
أز ذذٌٍ أُغٓ ٖ ٝذذ ٕ١ع ذذ ٖسؽَ اي ٝذذ مسٌُ عًذ ذذ ٢ؾذ ذذدزِ إضذ ذذد٣
ايٓطذ ذ ٔ٤؟ ض ذذأغًلُ ْ ؾ ذذرت ٞآيخذ ذسَ ايًٝذ ذٌِ  ٫ا٭ْاٝذ ذ ُ٤
ايكداَّ ٢سٗ َٔ َٕٚؼجٔ قًيب  ٫ٚايػعسا ُ٤اؾُدُ ِد.
*
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ُحب
العصافريُ زشقُ الـى ِّ
آيخسَ ايً ٌِٝعٓدَ تك ط ِ ضًٌُِ ؾٛمَ ايا ٝضِ
ٚعٓدَ ازُ  ٔ٤ايطه ز٣
تكٛيٌََ ٌٖ :سٖ أعُ ٢اغثٗ ٤ات٘ٔ َٔ ٖٓ ؟
َ ٌٖٚدٖ قًا ّ ؿصِٕ اَسأِ٠؟
ٌٖ ٭ٕٖ دََ ٞػسبْ يًعؿ ؾريِ
ٚايػٔعسَ ؾصٖاع ْ١يًػ ٝةِ
ُٖٓٝجُ ي ٛنٓجُ  ّ ًَّٚـؿًٚ ٔ١زدٕ
عً ٢ض ٌٍََُُٗ ٕ٘٥
أ ٚضؿ  ّ٠بٓٗسٍٚ ..أُغٓ ّ١ٝؾ ضَ عٓٗ ايطساةِ؟
َٛصْ ٖ ٛاـؿسُ
غََ / ِْٝسََسْ  /ؾَدفُ
نِٔ يًطاٝا ٔ١خٛب ّ أ ٜٗٗايػَػـُ
ُ
 ٫ز َ ٜؼٌُُ عٔ زٚض ٞايػا زَ ٫ٚ
زطُ ٞبػريِ دخ زِ ايٛزدٔ ًٜثطـُ
تٛاؾٝجُ ضُاٖ ّ بكًاؤ ن يع طًٌَ عٔ ايعٌَُِ
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ايػٛن ُ١اؿسسٚ ُ١ٖٜا٭قطٛاْ ُ١أْجٔ
ايطط بٚ ُ١اؾُسُ٠
ايطَٚ ُٙٛايكُاًُ١
ايكًلُ ايػ عسٚ ٟٗيخؿلُ اؿُ ِّ عً ٢ايطط ِ
ْ ُّٛاؿدٜك ٔ١يخًـَ ايط ٝصِ
ْٚكسُ ايعؿ ؾريِ نؿَّ ٖٞعٓدَ ايؿا حِ
ؾكٛي ٞايرُٜ ٫ ٟك ٍُ
كؤ ٗ ايكًبٔ
أْ اٯَٕ أمس ُ ْا َ
أضكُٔ ؾٛتؤ ب يؿِِ ٚإكًثٌِ
ٚيهٓين  ٫أزٜدُ ايهِّ٬
أ ٖٜزُ تٓٗٝدْ٠؟ أّ زغاْ١؟
ضٗسُ ايعُػٖ مِ؟ أّ َ ٜك ٍُٛايؿُا ُ يًطاَلِ؟
أ ٖٜزُ ٚزدتٓ ا٭ْد٢
قؿٝدتٓ ا٭ضً ٢اييت نُثاجِ ي ّ٬ٝعً ٢اؿدَمِ
أٌُْ ايػ عساحٔ ُٖٖٔ ايٓط٬ٝحُ
ايؿٛق ٖٜٛحُ إؿ ب حُ ب هلطثريٚ ٜايهآبٔ١
عسن حٕ عؿآٜ ٕ١ٖٝصعٖٔ ايكؿ ٥دَ
اـؿٚ َ١ٖٝخ ٝةَ ايً ٌِٝعٖٓٗٔ
َ ٖس ّ٠قًجُ إلضدأٖٖ :أزضً ٞعؿؿٛزَ ؾٛتؤ
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٭ضاطُ٘ ٗ ايكًبٔ إٍ ا٭بدِ
ؾأز بجِٚ :أْ  َ ..ذا ضأٖؼٗ
عًٚ ٢ضدت َٔ ٞدْٔ٘ٚ؟
أٌُْ ايػ عساحٔ ُٖٖٔ َٔ ٜعػَٔ
ٍّ غ َضٍ  ٫تصٍٚ
ٍّ ٚضُب
بأعساضِ ٚز ٍ ضسٟ
ضث ٢ي ٛايثؿكجِ ٚزد ْ٠ب ي اةٔ
أ ٚاْطؿأحِ مشع ٗ ْ١ايِّ٬ٛ
ضثُثدٗ إضد ٣ايكؿ ٥دٔ
َٔ نُطٌِ شْاك ٗ ٕ١ايعسا ٔ٤إٍ غُسؾ ٔ١ايكًبٔ
َٔ غُعً ٗ ٕ١ايدَ  ٔ٤إٍ قَُسِ ا٭زضِ

ٍّ إٍ غٗك حٔ ايٓط ِ٤
َٔ غسَسٍ ض ضًٞ
شْ بلْ زطدَُٗ ٟث زٚ ْ١خسّ٣
أعُٜ ..٢ؿ ُ ٝضُدَُ :ّ٣س ٟعً ٢طُسُقٞ
يًٗٛريٚ ٔ٠زدْ ٜطٝسُ٘ ايٗٔٛ
زز َٟ٬زٌَْ ٚع َٟ ٓٝزْ ٜ
نإٖٔ ايٓٗ زَ دُٚازْ ٚتؿَّ ض ُ١إػثٗ ٢ؾدأْ
ٚايؿدٜك ُ١غ ِْٝتٓ خسَ أ ٚزغاَ ْ١طؿأِ٠
نٌٗ ضٓاً ٫ ٕ١تك ُ٤ٞدَٞ
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ضٛفَ أتسنٗ يًسَ دٔ نأضطٛزَ ٕ٠سزأِ٠

قٛض ِٕ قٓ ٗ ِٕ ٖٝأقؿ ٢ايكؿٝد ٔ٠أيخكسإِ
أّ أُْٖ٘ ضسسْ مس ٜ ٌّٟٚك ُ٤ٞغسٚةَ
ؿـٍ؟
َ ٗ ايكًبٔ َٔ ُغ َ
أّ ا٭غ ُ٤ ٝؽً ُ خٛةَ َ قٗٝ
ٚت ىُ ضطسَٖ يخًؿٞ
 ٗٔ٦ٜنأُْ٘ إطسُ ايٓط  ٗٞ٥ايػسٜبِ؟
قٛض ِٕ ٗ َسَ ٢اْث ٛزٜ ٟػسب ِٕ اي َٔ ٌٖٛيػيت
 َٔٚتٓٗٝد ٔ٠ايٓ  ٜحٔ َ٫سإٔ٠
تُعًِّلُ زسضَٗ زو ّ عً ٢غسسٟ
ؾهِٔ يؿُ ّ٫٬ٖ ٞز ٥ع ّ  َٖ٤ َ ٜايؿكٖٞ
نِٔ يػُ ٍِ قًيب ٚزد ّ٠بٝك  ٜ َ٤قُسَ اؾٓٛةِ
َطسْ ضصٜساْ ٌّٞايخثؿسَ إط ؾ َ١بٓٓٝ
ٚاَثدٖ َٔ أٚزنٝد ٗ ٕ٠اي ٌٛضث ٢ق عِ قًيب
َطسْ يخؿٝـْ َدٌَ ْكسِ ايطريِ ْ ؾرتٚ ٞيخ ؾستٞ
ٚغ َِٝقؿٝدت ٞا٭ٍٚ
َٚدٌَ مس  ٔ٤دزبٞ
بس ّ١ٖٜـط  َٟأ ٚيس٩ا َٟنٓجٔ ب ٬اْثٗ َ٤
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ٚنٓجُ أزنضُ ؾٝؤ ن ٕرعٛزِ
(ن َٕ اير٥بُ ٜسنضُ ٖٗ)
ب يُٛأ اَثٮحُ ٚب ؿؿٚ ٢اؾٛعِ
عًَّكجُ إصاَريَ ايػسٜد َ٠ؾٛمَ غؿٓؤ
ٚاغثع ٍَ إ  ٔ٤ؾٛمَ ْٗ زىٔ ا٭بدٟ
ؾ ؼ ُ١ايآؿطشِ ٚايطٓ بٌِ أْجٔ
ؿبٔ
يخ ُ ُ١ايعا زٚ ٔ٠إ ٖ
نٓجُ أضثٗد ٟبػُظِ اَسأ ٕ٠عصْٗ ايطسٟ
ب ٕ  ٔ٤ايرٜ ٟسغ ُ َٔ قطهثٗ بعطسٖ ايًُِٕٛٝ
ب يؿكٖ ٔ١أ ٚب ؿالِ اهل ٥شِ ٗ ايهِّ٬
يهٓين اض ضجُ َٔ ْ هل إٛز ِ
أ َٔ ٚضاٗ ايك ضٞ
نإِٔ قٖٝعجُ قًيب بعدَٖ
ن ـ متِ ايك ٗ ٞ٥ٛايِّ٬ٛ
ا٭زَمِ
قاك َٔ ْ١زَ دٕ َٚؿطا ْ١يًػٓ ِ٤
ٖ ٛإٔ تسقـَ ايصؾساحُ ا٭يخري ُ٠ؾٛمَ ضا ٍِ ايدَ ِ٤
ٚإٔ وسعَ ايكًبُ ْ َّٛاؿُ ِّ  ْٚزَ ايعاَلِ
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ٕ ذا ضهٓجَ إسا ٜ؟
ٕ ذا زسضجَ ايطَٗسِ؟
 ٗٚاؿ يثٌِ اضثكًجَ َٔ ايًػ ٔ١ايع طؿٔ١ٖٝ
َٔ أخسِ ايكُاً ٔ١ا٭ْد ٔ١ٖٜٛؾٛمَ اؿسَسِ
َ ايكؿٝد ُ٠إٕ مل تهِٔ
طسٜك ّ عُٛد ّ١ٖٜيًؿساغ حٔ؟
َ اؿبٗ إٕ مل ٜهِٔ
ضاا ّ يًخؿ ِّ
ٚزو ّ قسٚز ّ١ٖٜيًُُٓ د٣
ٚشْاك ٗ ّ١غث  ٕ٤بعٝدِ؟
تكٛيٌَ :إٕٖ ايعؿ ؾريَ زشمُ إُطب
ٚإٕٖ اهل ٣ٛأ ٍُٖٚاهل ِ١ٜٚ
ضثٛيدُ ٗ ززٌٍ آيخسٍ
ٚأُبعذُ ٗ اَسأ ٕ٠خ ِْ١ٝ
َٓرُ غٗس ِٜٔمل أذُمِ ايَّٓٛ
ْ ُّ اؿُ ُّ عً ٢ايطط ِ
ٚايكُّ٘ ْ َّ عً ٢دزصِ اياٝجٔ
ٚا٭قطٛإُ عً ٢طسفٔ ايٓ ؾرِ٠
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َٓرُ غٗس ِٜٔأٔ ٚطٕ١
َٓرُ عػس َٜٔأُغٓٚ ّ١ٝاَسأِ٠
 ٫أْ ُّ  ٫ٚأضًُِ
ايًَ ْٚ َّ ْ ٌُٝجِ شْ بكُ٘ إٓصيُ١ٖٝ
ٚايكًبُ َدٌُ ع ِٕٛٝايطُوِ
 ُ٤ٌَٚدَ ٞضسسُ ايصَٗسٜسِ  ُ٤ٌَٚايسِ١٥
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اشتّاءاتُ قمبٍ فاشن
(ٗ اياد ٔ٤ن َٕ تٓٗدٖ ايؿًؿ ٍِ ٗ غؿيتٖ
ق يجِ ُأَٗٓ ضٖٛاُ٤
ق ٍَ ايط ضٌُ َٔ عًََِّ ا٭غٛامَ آدَّ؟
َٔ أق َ ٤أْٛخ َ١اَسأ ٕ٠بػُظِ ايًٌِٝ
نٜ ُٝػعٌَ اياًَّٛزَ يخؿسْ ْ ضٌُ؟
ضأُزٖـُ مسع ٞيً ٓٝب ..ِ ٝيًطؿ٢
هلُظِ ْا ت حٔ إٓ شٍِ نًَُّ
تطًَّلَ ْعٓ عْ عً ٢ايً ٌِٝأِ ٚ
عً ٢ايؿِِ َٔ خػسِ اؿاٝا ٔ١شْالُ
تسنجُ غٛا ٜتٚ ٞزاٚ ..ٞ٥ز٦جُ َٔ
أق ؾ ٞإع ْٞ
ي َٔ ٞايػ ِِٝغسؾْ١
 َٔٚعالِ ايثؿَّ حِ َٛصْ ٚشٚزمُ
ح
ُٜؿهِّسُ َدٌَ ايٓا ت ٔ
ّػ ٞعً ٢ايسِ ٜ
ٜؿث ُ عصيثُ٘ ن ؿدٜكٔ١
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وًُِ ن ٭زٓطِ١
ٚيهُٓ٘ ضٌَ ٜهثبُ أٜ ٚثٓؿَّظُ
واظُ أغٓ ٗ ّ١ٝإْ  َٔ ٕ٤اـٌ ٚإ ٔ٤
أٜ ٚكثؿ ٞأخساّ ُٜ ٫س٣
ٗ َٗب ا٭ٌِ٥ ٜ
 ُ٧َٜٛيًٓٗسِ إٔ ٜثٛقَّـَ
يًٓ  ِٟإٔ ٜثا َ ايػسسَ ايساضًٌَ
نُ ٜثا ُ ايػػـُ اٯدَٗٞ
اْؿسا َٙا٭ْٛخ ٔ١ن ٕطاطِ١
بٌَ اؾُ٬ٝحٔ ضث ٢ايٛز ِ
ٚا٭قٌ ْ ّ٫
ٚبٌَ اهلدٚ ٣ايك٬ئ١
بٌَ ايه ِّ٬ايؿا ض ٞيًطٝداحٔ ا٭ْٝك حٔ
ٚايكٗ ٔ٠ٛايعسبٔ١ٖٝ
بٌَ ايؿدٚ ٣ايؿدٚدٔ
ٚبٌَ إغ ز ٔ٠غخـٍ غسٜبٕ
ٜك ٍُٛيكطثٖ٘ٔ ٗ ايٗٛري ٫ :ٔ٠تثاعٝين
ٚبٌَ ضٓٝين اير ٟؾ زَ أغس زَ دؾً٢
عً ٢زرعٗ ٜسضُِ ايع غكٚ َٕٛز َٙٛضاٝا تِٗ
ب ٭ ٚؾسِ أ ٚب يدَٛعِ
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ٚبٌَ دَٚ ٞايكؿ ٥دٔ َهثٛب ٔٙ َٝ ّ١ايٛي ِ
بٌَ ؾطٖ ٔ١قًيب ٚقػ٘ٔ دَ ٞإستؿ ِ
ٚقعثؤ ن ٞأطُ َٔ٦نُ ٜٓاػٞ
خِٖ ِجُ نُ أغثٗٞ
بعدَ ذزٖ طً َ ض ٝتٞ
غا زْ أْْ ٝل غٗٗٞ
ايػ عسُ ايٓصمُ ا٭خُِٝ
ايؿ يخبُ ايكُّ٘ إػ غبُ ٚا٭يٝـُ
اير٥بُ ٚايٛيدُ إديٌَُّ
ٚا٭َريُ ايكٖ ٍُ
ق ٗ َ ٖٝإساٚ ٜزَُٗ٘ ٜٚدٜٔ٘
ق َ ٖٝقًاَُ٘ ٗ زغ ٔ٠ٛايؿًؿ ٍِ
أ ٚطٌِ ا٭ْٛخ ٔ١يٮبدِ
أٜثٗ ايٓ ديِ١
قع ٞغ ز َ٠ايكًبٔ ؼجَ ايكؿٝدٔ٠
أٚ ٚزد ٗ ّ٠اإلْ ِ٤
ؾإْ ٞتعاجُ َٔ ا٫غثٗ ٔ٤
ٚمل تثعيب أْجٔ َٔ ضربىٔ ايع طؿٞ
 َٔٚقُسٍ ٗ ايدَ ِ٤
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أغطسُ ضًُ ٞيٓؿؿٌِ
ْؿـْ ٭ٖداةٔ َٔ تسنجِ قُاًّ١
قآً ٗ خٓ  ٜايهث ةِ
ْٚؿـْ يسا٥ط ٔ١اياطسِ ٗ ْدسٖ إطثػٝذٔ
بػُظِ ايكطٚ ٢بسْٖ حٔ يخًخ هل
نِ زَجِ قًاَٗ ٗ ايكؿٝدٔ٠
ٚاْثعًجِ قًبَ ع غكٗ ٗ ايطساةِ
أغطسُ عُس ٟيٓؿؿٌِ
ْؿـْ يك ؾً ٕ١تط  ُ ٜأ ٗ ًٗ٥ ٜؾد ٣شؾساتٞ
ْٚؿـْ أيخريْ يس ِ ٜاير ٥ةِ
تؿ ض ّ١يط٪ايٌِ
أغطسُ َّ
أغٓ ّ١ٝيطسٜسِٜٔ
تٓ َ١ّٛاَسأ ٕ٠يًٗٛري ٔ٠أ ٚيًطُ ِّ
يهطٌِ ايػٚ ِّٛٝشٖسِ ايكا ةِ
أٌُْ اَسأ ٕ٠تًوَ َٔ قًاُٗ ض ضٌْ يًٓسِّٛ
ٜ َٔٚدُٖ َطسْ ِّ ٜٓ ٫
َٔ ؽا ٗ ُ٧ؾدزٖ ضكٌَ قُ ٍ

ٍّ بعٝدٕ ٚضسةَ غُ ِّ
ْٗٚسَ أزُش
َٔ تس ٗ ٣ايكؿٝدُٜ ٫ َ ٔ٠س٣
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َٔ ٚقٛعِ اجمل شِ عً ًِّٔ٘ٚ ٢د َٕٚقؿدٕ
ُٚطوُ ؾٛحَ اؿُ ِّ
َٔ تعٝدُ ٖٛا ٞ٥يك زٚز َٔ ٕ٠أٌٍْ
ٚذزٖاحٔ زطُ ٞإٍ بسعٍِ يخ ٥ـٕ ٗ ايِّ٬ٛ
أٌُْ اَسأ ٗ ٕ٠ايٓط  ٔ٤اييت
غعسُٖ ٜثٖٖٛشُ ٗ ايعطسِ ضث ٢اياه ٔ٤
اييت ٔسُٖ ٜثطًٌَُّ يًُ  ٔ٤أْ ٚدسُٖ ٜثٛغٌَِّ
َؿ دؾ ٗ ّ١ايكؿٝدٖ( ٔ٠ر ٟايكؿٝد)ٔ٠
أٜ ٚثطًٌَُّ َٓٗ َؿ دؾّ١
َٔ ٜه ُٕٛهل َٔ ؼبٗ ابَٓٗ
أ ٚتع ًَُُ٘ ن بٓٗ إػثٗٚ ٢ايٛضٝدٔ إديٌَِّ
تك ٍُٛاؾ اق ّ بعًِِ ا٭ض ضٝظِ
أَ ٚسا ٜايػُٛضِ ٚيًٝهَ ٕ١ثعاِ١
َ اير ٟضٛفَ تؿعًُ٘ اَسأ ْ٠غ ّ١ٜ
ٗ اؾُ ٍِ إذا يخ ْٗ َٔ ؼبٗ؟
ٚذاقجِ نآب َ١بعدٔ اي٫ٛد ٔ٠ي ْٗ ..ّ٬ٝزاّ..
نُ ٜٓاػٞ؟
َ اير ٟضٛفَ ٜؿعًُ٘ ززٌْ
غ  ٗ ّ١ٜايٛض َٚ ٔ١ايٓصمِ ايع طؿٞ
َ اَسأ ٕ٠غ  ٗ ّ١ٜايدَ َٚ ٔ١ايٝأعِ
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يهٓٗ طٝاِ١؟
َ اير ٟضٛفَ ٜؿعًُُ٘ ززٌْ طٝبْ
شٖٚزثُ٘ ايطُ  ُ٤بع ٖسٕ٠
نٜ ٞرٚمَ نُ ٜػثٗ ٞيعٓ َ١ايثسسبِ١؟
قًبْ ؾ غٌْ قد تدا ٜٔ٘ٚؾساغ ْ١غسضْ١
أ ٚضسسْ ط ٥سْ
ٚيهٔ بػسٚ ٕٙاضدٕ
إٔ ٜػطسَ ض ٝتُ٘ إٍ ْؿؿٌ
ْؿـْ ق ؾً ْ١تطريُ
ْٚؿـْ ن٬ةْ تٓا ُ
أطسدُ ايرنس ٜحٔ َٔ ايػسؾ ٔ١اٯَٕ َدٌَ ايطه ز٣
ايس ٣٩عٔ ٜدٖٟ
اـط ٢عٔ طسٜكَٞ
ٚايً ٌَٝعٔ ق ْ ٔ٤ٛؾرتٞ
يخؿلَ ْٗسِ ايطٓ بٌِ عٔ ٚزد ٜ ٕ٠بطِ١
أطسدُ اياطُ َ١اـًا َ١ٖٝعٔ يػيت
ٚايٛقٛحَ ايرٜ ٫ ٟدا ٟٚا٭ملِ
ٚي ٛب يه ِّ٬اؾسِ ٜ
اير ٟن َٕ ٜؿس ُ َٔ د ِٕٚؾِِ
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عطسْ نرنس ٣زَٖٓٓ ٕ١ط ٕ١ٖٝدزضجِ
نػٗك ٔ١ع غلٍ
ٜطثدزصُ ا٭ْؿ عَ ن ؿسٌِ إساٖلِ
ن يؿد ٣اؿط ٞأ ٚنكؿٝدٕ٠
َط ٕ١ٜٖٛؼجَ ايطسٜسِ
نًطع ٔ١اَسإٔ٠
نع طؿ ٔ١ايؿٓٛبسِ ٚايطٛٝزِ
ن ٌٛأغٓ ٕ١ٖٝعً ٢قُسِ ايصز صِ
ٜك ٍُٛي :ٞاْٗضِ ن ٞتصٖٚصَ يًٗٛري ٔ٠ض ضّ٬
ٚاتسىِ عً ٢طسفٔ اؿدٜك ٔ١ؾس َٙضٓاًٚ ٕ١أٚت زاّ
 ّ٤ َٚيًٛا  ٔ٤إط ٜا ٔ١أ ٚضؿ  ّ٠ن حمل زٔ٠
ٗ ايطسٜلِ ايًٛيا ٔ١ٖٝيًٓدا ٔ٤ا٭ُْدٟٛ
عً ٢ا٭ًَّٖٚ ٔ١ايطٌِٓ
ٜك ٍُٛي :ٞأُتسىِ َ تػ  َٔ ُ٤ايثٛزٗظِ ٗ إساٜ
أَ ٚه بد ّ٠عً ٢طسفٔ ايكؿٝدٚ ٔ٠ايطسٜسِ
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قىصاُُ شليخة
أُضبٗ ايػٓؿسٚ ٣أُضبٗ َ ضأُضبٗ
َٔ غصٍٍَ ْٗ ز ٟضأًُُٓ٘
نػ ٍِٝوٌُُ ا٭َط زَ ضث ٢آيخسِ ايدْٝ
 َٔٚزقـِ ايعراز ٗ ٣كًٖٝيت
أُضبٗ ايػٓؿسٚ ٣أُضبٗ أْهٝدٚ
 َٚتسىَ ايػث  ُ٤عً ٢اؿدا٥لِ أ ٚقطَّ حٔ ايكط زِ
أضبٗ ؾٝؿ ّ َدٌَ زا٥ط ٔ١ايٓٛازعِ ٚايٓد ٣اياًدٖٟ
ٚايٓدسَ اـؿٛؾ ٖٞايرٚ ٟنأُْ٘ عػلْ
عً ٔ٤ َ ٢ايسيخ ِّ ٜط ٌُٝهسضين قسْؿًُُ٘
أُضبٗ قؿٝدتٚ ٞأُضبٗ َ ضأُضبٗ
بدَ ٞأتا ُ َ ت ىُ أقداُّ ايٛعٍِٛ
ٗ أق ؾ ٞا٭زضِ
َ  ٜىُ عطسُ ا٭قطٛإِ
ؾٛمَ ْٗدٜؤ َٔ ايًًٝؤ ٚإسَسِ ٚإ  ٔ٤اـسٍِٛ
ٌٖ ٭ٕٖ ايً ٌَٝعسٖاْ َٔ ٞايرنس ٣أْ اٯَٕ ٚضٝدْ
َدٌَ ذ٥بٕ ٗ أغ ْ ٞاؾ ًٌَٖٝ
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َك  ْ٤بسَ دٔ اؿالِ إٗث صِ
قًيب غعً ٗ ْ١ايسٚ ِ ٜايس ُ ٜؾثٌِٝ؟
نًُ حْ ..نًُ حْ ..نًُ حِ
ؾُُٗ عسٖاةُ أشٖ زٟ
قَ زُ يخؿسٖ عسٖاةُ
َ ٗ اؾطدٔ ايطٝين َٔ أؾؿ ٢ايًػ حِ
نًُ حْ ..نًُ حْ ..نًُ حِ
غ عسْ ٗ اَسأ ٕ٠واٗٗ
ضًجِ
زٚضُُ٘ َّ
نُ ض ٌٖ ايٓد ٗ ٣ايصؾساحِ
ع بسْ  ٜىُ َٔ أْؿ ض٘ٔ ٚمش ّ
٭زط دٔ ايٓط  ٔ٤ايع غك حِ
َطسْ هسحُ زٚض ٞؾٛتٗ
أّ ٚتسْ َٔ ؾكٖ ٔ١ايػٝبٔ
ٚأضسازِ ايؿؿٍِٛ؟
قؿس ٟؾطث َْؤ ايًٖٓٞٝ
َُس ٗ ٟؾد ٣ا٭ْؿ عِ
دُيِّٝين عً ٢ايكٓدٚ ٌِٜايدَعٔ١
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ٚايهٛانبٔ ايؿػري ٔ٠اياٝك  ٗ ٔ٤ايكد ايٓطٌِٝ
اؿُ ُّ ايؿ ُّٜعٔ أقاٝيت ط زَ ٚعٔ أٚزدتٞ
ٚاْٗ زَ َ ٗ زطدٔ إسأَٛ َٔ ٔ٠صِ اهلدٌِٜ
تسْ ٞي ٞدٚز َ٠ا٭قُ زِ
ٗ أعً ٢إصاَريِ  ٗٚا٭ْٗ زِ
َ ٖرا ايدٚازُ إسٗ؟
َ ٖرا ايثػ ٗ ِّٞٛضساةٔ ايٌٛ
ٍّ َطثطٌِٝ؟
ح ضُب
أْ ٗ ٚدسِ ضْٝٛث ٔ
نطسةٕ َٔ ايٌُِٓ ٜادأُ زضًثُ٘ ٗ غكٛمِ ايسيخ ِّ
تسنجُ ايٓٛاؾرَ َؿثٛض ّ١يؿد ٣ايَْٓٗٛدِ
ٚاْططاجُ إٍ دايخًٚ ٞبدأحُ ايٓٗ زَ
نطكٌٍ َٔ ايكُ ِ ٜطثكاٌُ ايع ٥د َٔ َٜٔايؿٝـٔ
أ ٚن يؿساغ ٔ١تػسحُ َعٓ ٢اغثٗ  ٔ٤اؾطدِ
ب يثأٌَِٗ أ ٚب يهث ب ٔ١أَ ٚك ِّ ايسؾَدِ
أغهسُ إ  َ٤ؾ ٕ  ُ٤ضٝدُ أض َٓ٬اٯدَٔ١ٖٝ
أغهس ٗ ُٙايؿا حِ ٭ندسَ َٔ ضابٕ غ َضٍ
َد ّ٬يه ِّ٬ايؿث  ٔ٠اييت ضاطجِ ب يكُٝـِ ايػؿٝـٔ
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ٚمل ُثطِٔ ٚزع ٞضٌَ ق يجِ:
يخرٔ إ  َ٤عٔ زطدٟ
ٚاتسىٔ ايٓ  َٟؾ ٔ٘ٝإٍ أبدٔ اٯبدَٜٔ
ٚأغهس ُٙيػر ٣ايربتك ٍِ اير ٟاَثدٖ َٔ يخؿسِ  ٜؾ
إٍ قُسٍ ٗ زا ٍِ اؾًٌِٝ
ٚأغهس٫ ُٙغثع ٍِ ا٭ْٛخ ٔ١ؾ َٔٚ ٔ٘ٝضٛي٘ٔ
ضٌَ زًَّ ٢تك ط َ ٝأضً ٢ايٓط ٔ٤
َربٖأ َٔ ّ٠ضس ةٔ اؾطدِ
هلػ غيت ٚزٗ ِٕ
ٚزْ٘ ٫ضثٛا٥ؤ ي ٞن ُأٍّ مل تًدْ ٗ ٞاـسٜـٔ
ٚملِ أُزحِ زأض ٞعً ٢شغبٔ ابثط َثٗ
ٚٚزْ٘ ٫غثٗ ٥ؤ
ٚاْعصاٍِ ٜدٜؤ أ ٚغؿثٝؤ عٔ ٚزٗٞ
٫ٚمسؤ َعِٕٓ ٝ
ا٭ :ٍُٖٚايؿسعُ ايعٓٝدُ٠
ٖسس ُ٠ايً ُِٕٛٝعٔ ٚتسِ ايهُ ِٕ اي٬شٚزدُ
يخط ُ١٦ٝايٓطِٕ ٝ
ٚايد ْ :ِٞزَ دُ اي ٗ ٌٛيػ ٔ١إدِ ٜ
ٚدَع ُ١اَسأ ٔ٠ايصْ بلِ ٗ ْٗ زِ ايصعؿسإِ
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نإٖٔ دَ  َٞ٥فسٚض َٓ ْ١قريَ َٔ ضٓطٕ١
َٚصاَريَ  ٫تُػ ٣
تٓٗضُ ايٓ  ُ٥حُ اؾُ٬ٝحُ
أْؿضُ عٔ ٚزٖٗٗٔ ْد زَ ايؿا بٔ١
أعذُ ٗ زطد ٟعٔ قؿ ٥دَ غ زقٕ١
عٔ ذ ٥ةٕ َٛيَّٕٗ١
عٔ َط َريَ يٝطجِ تُس٣
َ ٖس ّ٠قاٌَ عػس َٜٔع ِّ
ق ٌَٝي ٫ ٞتصٚصِ ْد ّ٣يًآؿطشِ أَٛ ٚز ّ١يًطُ ِّ
ق ٌَٝي ٗ ٞقس ٗ ّ٣مش ٍِ ؾًططٌَ
يخرِ َٔ تُط ٗاوَ  َٔ ٫تُطبِٓ
أْجَ ضٌٌّ بٗ ٚبأٌِْ قًبِ
سسِ ايسٌَِ ٌٌّٚ
عً ٢غ َ
عً ٢ض ض ٔ١اـٚ ٌِٝايعسب حٔ
سسٍ ع غلٍ
عً ٢ض َ
ٚعًَ ٢طسدٔ اؿَ ْ ٞجِ عً ٔ٘ٝطٛٝزُ ايٗٛذريٚ ٔ٠ذٌٌّ
ًٌْٝٚ
عً ٢قربِ غ عسُٛ ٫ ٕ٠حُ
عً ٢ايهًُ حٔ اييت  ٫تُك ٍُ
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عً ٢ايػسؾ حٔ اييت  ٫تُٓ ٍُ
عً ٢دزصٍ يًهٓٝطٜ ٔ١ؿك ٞإٍ قَُسٍ ٗ َدازِ اؿًٝبٔ
عً ٢قٛعِ ع ٌِٓٝز ٥عثٌِ إٍ عٓبٕ ز زحٍ
ٚعً ٢زغا ٫ ٕ١ػِ٤ٞ
آ ٔٙضٝدت ٞنٌٗ يٌٍٝ
بػريِ أؾ بعؤ ايعػسِ  /عٝٓٝؤ /
تؿَّ ضؤ إػثٗ٢
ئ ُٜكِ٤ٞ

ٍّ ب ٬مشظِ قًاؤ  /ن ضًؤ ايط ضًٞ
نٌٗ ؾٌ
ضَٛ ٢ُُٓٝحٕ بط ٕ٤ٞبطِ٤ٞ
ايٓط  ُ٤ايًٛات ٞعً ٢ب ةٔ قًيب ٜكؿَٔ
ايػا ٗٝحُ ب يس ِِٜأ ٚبأغ ْ ٞايسع ٔ٠
ايط٬ٜٛحُ َدٌَ زٚا ٜحٔ أ ًٍَٜٛأ ٚغصٍِ اؾ ًٌَٖٝ
ٚإسٖك حُ َٔ اؿ ِدعِ ٚايكًَلِ ايػ عسٟ
اؾُ٬ٝحُ ضث ٢اياه ٔ٤
ايٓط٬ٝحُ ضث ٢ايؿد٣
ق دزاحْ عً ٢إٔ ىٖٔ ٜٚعػكَٔ ٗ ؿٚ ٕ١ٛاضدِ٠
ايًٛات ٞعً ٢ب ةٔ قًيب ٜكؿَٔ إٍ آيخسِ ايعُسِ
ٚايكًبُ ٜسنضُ يخًـَ غصايث٘ٔ ايػ زدِ٠
66

 ٫أضًُِ اٯَٕ
إط ؾ ُ١بٌَ ضًُٚ ٞايكؿٝد ٔ٠قُاً ٫ ْ١غريَ
أ ٚضالْ يخسٜؿ / ٌّٞزَ دْ ٜ ٫ع ٗ ٍُٖٛايطٗ دٔ عًٔ٘ٝ
ع طؿيت ضساةْ ٚاق ْ
أ ٌٗٚ ٚعٓك  ٕ٤تسؾسفُ ٗ ايدَ  ٗٚ ٔ٤ايهث بٔ١
يطجُ أضًُِ
ضٛفَ أمس ُ غ عساّ ٜٗرٜ ٫ٚ ٟاهٞ
ٚآيخسَ ٜهسعُ ايٜٛطه ٞيٝطؿ َ٧قًاُ٘ إثٖٛشَ ايسٜ٩
ٚغ عسُ ّ٠صمُ َ ؽُّ٘ َٔ إد ِ ٜؾطُٗ ايسعٟٛ
قاٌَ ايِّٓٛ
أ ٚأَػ ذذٚ ٞض ٝذذداّ ٗ ايؿ ذذا حِ قا يذ ذ َ١اياطذ ذسِ إطذ ذ ٖٛزِ
ب هلٛازظِ
 ٫يه ِٞأزت ضَ بٌ ٭يخَّ٘  ًَّٚيًٓٛازعِ ٗ ايٗٛرئ٠
أ ٚ٭زضَِ ٚزدٓ ّ٠سا َ٤ؾٛمَ ٜدٟ
اياعدُ عٓٗ مل ٜهٔ ضاا ّ هلُسساْٞ
ٚيهِٔ يًطَ ٔ٠ ٝػٚ ْ١٦ٝيٓ زغ ٥بُ
آ ..ٔٙنٝذـَ ُطذذهٓجِ ُٚهَّٓذجِ َذذٔ نذذٌ ق ؾٝذَٚ ٕ١ذذٔ
قًيب..؟
ايًعٛةُ ..ضً ُ١ًٝايٓ  ٜحٔ ..ضٝد ُ٠اـٛامتِ
غ ٖ َٔ قُؿ ْٗ غالْ
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نإٖٔ غر ٣شيٝخ ٗ َ١ايد ٝةٔ ٜؿ ٗ ن ٭ؾع٢
ايٛضٝد ُ٠ض ُٓٝأُُجُ ؾ ٗٝضسٖ دٜٛاْٞ
ٚغجِ ب ٞيًسٓٛدٔ ا٭غكٚ ٔ٤ ٝضًَُّثين
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احلُبُّ كمبٌ وَ الٍازِ
ٗ ايكط زِ ايرٜ ٟكط ُ ايًٌَٝ
ق ٍَ غسٜبْ ٯيخسَ
تًوَ اييت ٗ ايٛزا ٔ٤ؼدمُ َدٌَ اجمل ٌَْ بٞ
ٚتسضٌُ بعض اإلغ زاحٔ يهٓين أػ ًٖٗ
ٚنأْ ٞأعدٗ ايٓسَّٛ
ؾأَد يُٗ ٜثطًَّكَٔ ضٛيٞ
نأغسب ٕ١ؾٛمَ ضس ِٚايط ٝصِ
ٚأْ ززٌْ غ َضْ
ع طؿ ٌّٞنر٥بٕ زسٍ ٜ
ندريُ إث عبٔ
يٝظَ يٓؿط ٗ ّ٣ٖٛ ٞايصٚاصِ
مل ٜهٔ ؾ غ ّ٬ن بِٔ شٜد ٗ َٕٚضب ٚيَّ دٕ٠
مل ٜه ذذٔ زطذ ذُُُ٘ ضذ ذ ض ّ٬يًع ذذراز ٣ايً ذذٛات ٞق ذذًًَٔ
طسٜلَ اَس ِ٨ايكٝظِ
 ٫ز ٖ ّ٬ن يؿساغٔ١
أ ْ ٚض ّ٬ضٌَ يخاأَ ْاضَ ضاٝاث٘ٔ ٗ ايؿد٣
قًاُُ٘ ٜ ٫دٍُٗ عً ٢لُ ٗ ٕ١ايهِّ٬
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َٚسا ٫ ُٙ ٜتست َٔ ٟٛؾسا ِ ايٓد٣
ؾ يػعساٜ ُ٤عٝػَ َٕٛدٌَ ذنٛزِ اؿُ ِّ
ٚايػعساّٛ ُ٤ت َٕٛضثـَ اغثٗ ٤اتِٗ
ؾإَٖ اْثط زاّ
ٚإَٖ اْٗ ٝزاّ
ٚإَٖ اْهط زاّ
ٚإَٖ ضُد٣
ن َٕ ايؿساؽُ ايع طؿ ٗٞؾساغ ٗ ّ١ايكًبٔ
تسقـُ ن ٭َري ٗ ٔ٠ايؿا حِ
َطًَّ ّ١ق ّ١ٖٝ٥ٛيًػٝبٔ ن َٕ
ٚغَٓ ّ١ُٝط ّ١ٖٝؾٛمَ ايٛض دٔ٠
مشع ّ١ضسس ٗ ّ١ٖٜإ ٔ٤
ع ؾؿ َ١ايآؿطشِ ٗ ايطسٜسِ
ٚن َٕ ضسٖ اؿُب
أْٛ ٚسَ ايػصاي ٗ ٔ١ع ِٕٛٝاير٥بِ
ٖذ ذذٌ أْ ذ ذ زغا ذ ذ ْ١تثطذ ذذهَّ ُ ٗ آيخ ذ ذسِ ايً ٝذ ذ ٌِ ن يػسب ذ ذ ٔ٤
ايٛضٝدَٜٔ
أّ َطسْ ٗ إدٔ١ٜٓ
أّ غ عسْ ٜثسسٖعُ ضث ٢إٓ ع ٔ١ضُِٖ اؿ ٔ٠ ٝايًكٝطٔ١؟
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أعسفُ أْؤ أؾع ٢بطاعٌَ ْ ب ّ ٚٚؿساّ
ٚأعسفُ إٖٔ اير َٜٔوٝط ٕٛبٞ
َدٌَ عاٖ دٔ مشظٍ و ُ٘ٝغؿسٍ ؾث ٕ٠
تسب ٞإصاَريَ ٗ َعصٍٍ عٔ ٖٛاٖ
ن٬ةْ ضًٛق ْ١ٖٝت ؾٖدْ ٗ ٞايطسٜلِ إٍ اياٝجٔ
أعسفُ أٜك ّ بأْؤ ئ ؽسز َٔ ٞمٝيب
ٚيَ ٛج ٚ ّ َٜٛمل أْثاِ٘
ٕٔ ُٜهثبُ ايػٔعسُ ٗ ٖر ٔٙا٭زضِ
ن يسٚحِ َط ٗ ّ١ٖٜٛنث ةِ؟
أيًٓط ٔ٠ٛايع بد حٔ ٚيًػ ٥اٌَ؟
٭ُيخٜٛ ٔ٠ٛضـَ؟
يًا٦سِ َهث ّ١َّٛب ؿٌِٓ؟
ٕٔ هسحُ ايٓ ٚ ُٟزدَ اياطريَ ٔ٠دٌَ ْط ِِٝايطساةِ؟
جمل شِ اؿكٝك ٔ١أّ يًؿساؽِ ٚيًٛز ِ ايع طؿٞ؟
ٕٔ تسقـُ ايٓ زُ ٗ إ ٔ٤؟
أ ٚتثُػٖ ٢ا٭ َٔ ٕ١ًُٚ ٗ ٌُ٥ ٜذ ٥ةِ؟
ٚتاه ٞايؿا  ٜعً ٢قُسٍ ٗ ايعساِ٤؟
 ٕٚذا اياٛٝحُ بػريِ ْط ِ٤
ن ٕك بسِ أ ٚن يٝا ةِ؟
ؿبٗ  ٜزز ّ٬ط عٓ ّ ٗ ايػك ِ٤
ٕٔ ُٜهثبُ ا ُ
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غٓ ٖٝ٥يت ػسحُ اياعضَ
ؼٌُُ عب َ٤ايعا زاحٔ عين
غٓ ٖٝ٥يت غسىْ يًٓٗ زاحٔ
أ ٚضري ٗ ْ٠ايكؿٝدَٓ ٔ٠ؿٛب ْ١ن يؿخ ِ

ٍّ ل َٔ ضا ٍِ ايثُٓٞ
يٌٛ
 ٫ؾداق َ١بٌَ ايسَ ٍِ ٚبٌَ بٓؿطس ٔ١ايدًشِ
بٌَ ايكؿٝدٚ ٔ٠اَسأ ٕ٠تأيخرُ ايرنس ٜحٔ
ُّ زِّٚ٩
ٍّ
إٍ ايػدٔ َٔ ٜدٖ َدٌَ أ
 ٫ؾداق ٗ َ١ايػٔعسِ بٝين ٚبٝين
بٌَ أٚصِ انثُ ٍِ ٖ ٍِ٬ا٭ْٛخ ٔ١ض ٖساّ
ٚبٌَ انثٗ ٍِ اؾُ ٍِ
ة ٚبٌَ ايػِّٛٝ
ٚبٌَ ايدٔ ٝ
ؼاٌَ تعرٜبَ ْؿطؤ
ٗ
َ إٖٔ نٌٖ غا ٗٝحٔ زٓطؤ ٜطهٖٔ ٖ
ٜط ؾسَٕٜ ..طهسَٕٜٓ ..عؿَٔ أشٖ زٖٖٔ بهٌ اػَّ ٕٙ
ٜٚػسبَٔ قٗٛتٖٗٔ ٜٚرٖيَ عٓدَ إط ٔ٤
يٝؿطدَٕ عُػٖ قٖٗٔ
ٚى َٕ ؾٝؿ ّ برٚمِ ا٭َرياحٔ
أٜٓ ٚطؿ َٔ َٔ٦اْ٫ث ٛزِ
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ي َٔ ٞغاَ ٞٗٝسا / ٜزغا / ْ١يػْ١
َٓٗ اض ٖدحِ مٝبَ ايس ِ ٜأقًعُُ٘
 َٔ ٫زَ ِِٝاـط  َٔ ٫ .. ٜاَسإٔ٠
غث  ٖ٩ن َٕ ٜرزٚ ُٙٚهُعُُ٘
تسا َٔ ُٙغريِ إٔ ٜأتٚ ٞتسغدُٙ
إٍ ايك ٍِ٬بؿٛحٕ يٝظَ ٜطُعُُ٘
ؿبٗ نًبْ َٔ ايٓ زِ
ذيوَ ا ُ
(ق ٍَ بٛنٛؾطه ٞبًط ٔ١ٛضُهسٍ)
عؿ ؾريُ ٗ ايسأعِ َٔ نٗسب ٤ِ َٚ ٕ٤
تدمٗ ْٛاؾرَ عٝينٖ
ن ُٝتطريَ ٚتسز َ َٔ بسش ِ ا٫غثٗ ِ٤
ؿبٗ  َ ٫تػ ٌَ٥
ذيوَ ا ُ
ٜ َ ٫ػ  ُ٤يٓ اٯيخسَٕٚ
 َ ٫ٚأغ  ُ٤أْ أبداّ
ؿبٗ تؿَّ ضْ١
ذيوَ ا ُ
نًَُّ َ٫طجِ زطداّ آدَ ّ ٖٝبً ٌٍٝأق ِ٤
 ٫أؾُِٗ نٝـَ ٜع دٍُ ْعٌُ اَسأ ٕ٠قًبَ اَسأ ٕ٠أُيخس٣؟
نٝـَ تع دٍُ قطهثُٗ َ  َ٤ايٛزدٔ٠؟
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ْٚط ُِٝأْٛخثٗ اياٝك  ٔ٤ؾؿ ٍَٛايطٓٔ١؟
ٚنٝـَ تُسب ٞاَسأ َ ْ٠عؿؿٛزاّ ضطسّ ٖٜ
ٗ زٛفٔ أؾ بعٗ
ٚعً ٢ؾُٗ ن يكأً١؟
ٚاَسأ ْ٠أُيخس ٣تطسد ُٙعٔ غؿِٔ ٜدٜٗ
أ َٔ ٚمشظِ ضدٜكثٗ ؟
 ٫أؾُِٗ نٝـَ تعٝؼُ اَسأْ٠
ط ٍَٛأْٛخثٗ ايصزق  ٔ٤ب ٬قًبٕ ٚب ٬عٌِٓٝ؟
*
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استعازات جسديَّة
ايٓسزط ُ١ٖٝزسحْ ٗ ايكؿٝدٔ٠؟
أّ ٗ ايكًبٔ؟
أّ ٖ ٌٗٚ َٞاير٥بٔ ٗ زطدٔ ا٭ُْد٢؟
أّ ايٓ  ٗ ُٟأق٬عٗ ؟
ٚعً ٢أزؿ ْٗ ضالْ ٜاه ٞ٭تاعَُ٘؟
أّ َ زدْ ٗ نث ةٔ اياطسِ؟
أّ ْصمُ ايػ  ٗ َٜٔٚنٌ ٚادٕ
ُ ٫سٗ ب٘ٔ إيَّ ايؿساغ حُ ٚايػصُٕ٫؟
أّ أخسْ ُٜ ٫كثؿ٢
ن َٕ قاٌَ اؿُب قٖٝعُ٘
ؾُِ إُطب عً ٢عٝينِ ضاٝاث٘ٔ
ٚز٦جُ َٔ  ٔ١ًُٚايس ٜ٩٭زؾعُ٘؟
ٚنإٖٔ شٖسَ ايربتك ٍِ عً ٢أ ٚؾسَ ن حمل زِ
نأْٗ زٛززٚ ْ١ٖٝنإٖٔ مشذظَ ايطذ ضٌِ ايطذٛزٗ ٟ
دَٗ
َٚذ َذذٔ غذ عسٍ َٜٛذ ّ زآٖذ أ ٚأضذبٖ ؾذؿ تٗ أْ ٚدسٖذ
ايسعٖٟٛ
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إيَّ ٚاضثك ٍَ َٔ ايهث بٚ ٔ١ايٓد ٣اياًدٟ
ن ذذ َٕ قُ ذ ذدُ إ ذ ذ غٜ ُٙٛػذ ذذٗدُ أْٗ ذذ أضًذ ذذْ ٢ط ذ ذ ٔ٤
ضًُ َ١ٝايؿطسأ٤
ٚايكُ ُ اؿصٜساْٚ / ٗٞاي ُسَٖ ُٕ ٚ /ايعٓبُ  /ايعذاريُ /
أؾ ب ُ ايصٜث / ِٕٛي ُُٕٛٝاـسٜـٔ
ايط ٥سُ ايً ٗ ًٗٞٝغ ب حٔ عٗٝٓٝ
ٚزا٥ط ُ١ايؿدٚ ٣اؿربِ تػٗدُ
أْٗ أضًْ ٢ط  ٔ٤ضًَُ١ٝ
ايؿ ذذسعُ اجملٖٓطذ ذُ١

 /ايكؿ ذذٝدُ٠

ٚ /ايؿ ذذدٜك/ ُ١

ٚاؿدٜك ٗ ُ١اؾطدِ
ايٓ  ُٟقًيب ٚايؿد ٣اجملسٚحُ ٖ ٜٚيت
أق :ٍُٛيعٌٖ غخؿ ّ آيخسَ ازػٌَ ايػٓ َ٤
ٚأٚقدَ اؿٖٓ  ٗ َ٤اَسإٔ٠
هل يخؿسْ َٔ اياًَّٛزِ ٚايؿدفٔ إكٔ٤ٞ
يعٌٖ  ٗ ّ ًَّٚايٗٛرئ٠
ٖبٖ َٔ قُؿ ِٕ زغاثٗ
يٝطسدَ عٔ دَ  ٞ٥ايَّٓٛ
ن َٕ عاريُ ْٗد ٜٗعًَ ٢سَ ٢اض امِ
ايعٛضشِ اياػسٟ
ٌٖ يؿًٝاٗ أَػٞ؟
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 ٌٖٚبأ ٚؾسٍ قصض ٔ١ٖٝا٭يٛإِ تطثٗد ٟدَ ٞ٥؟
أ ٚأزٚ ٣زٗ ٞيٝؿا َ قاضَ زٍ ٜ؟
تأنٌُ ايطريُ ايػسٜا ُ١يخاصَ أغع زٟ
ٚتػسةُ ٔسَ أضسازٚ ٟتسضٌُ ؾسأ ّ٠عين
اْطؿأحُ َٔ اؿٌِٓ َٔ ايطساةٔ
 َٔٚمشٛعٍ  ٫تكُ٤ٞ
 َٔٚقؿ ٥دَ  ٫ػُ٤ٞ
 َٔٚعؿ ايسٜ٩
 َٔٚغالِ ايثؿ ٗث ِ ٗ ٚزٚدٔ ايؿٝـٔ
َٔ عؿا ٔ١ٖٝايػعسا ٗ ٔ٤ايؿػٌِ ايرزِ ٜ
 ٗٚاز احِ إعسصاحٔ
إذِٕ ضأنثبُ َ أُزٜدُ
ؾٝدٔ تًوَ إسأ ٔ٠ايرٖيب
يًٓط ..ِٕ ٝيًطُب ايطسِ ٜ
يػ عسٍ ؾٛمَ ايؿًٝبٔ
ؾًٗ ٗ ٕ١ا٭زبعٌِ
نُٔ ٜع ْلُ عٓك ٜٓٚ ّ٤ؿضُ عٔ
ع ٔ٘ٝٓٝذزٖ غا زٍ َٔ ضسا٥كٗ
ٜٓط ٢قؿ ٥دٖ ايصزق ٜ َ٤هطسُ ؾًؿ ٍَ
اضثدازاتٗ ا٭ ٍٚنع غكٗ
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ٜكِٗ أٚزنٝد ٗ ّ٠زطُٗ ؾريَ٣
َ َٜ ٫س ٗ ٣ضٛاٖ َٔ ضدا٥كٗ
نُٔ ُٜكاٌُ ع ٗٝٓٝعًُٚ ٢إٔ
ًٕ ِ يًٝهٗ أ ٚغٗدٔ داؾكٗ
ٌٖ أتسىُ ايكُسَ احملطََِّ ٗ ضسٜسِ اؿُب
ن َسأ ٕ٠تصْسُ يخؿسَٖ ب يصعؿسإِ ٚب يهٓ ِ١ٜ؟
 ٫إ  ٗ ُ٤ايعُػبٔ ايكً ٗٚ ٌِٝقؿ ٥دٔ غ عساحٔ ايًٌِٝ
ٚ ٫يُ٘ ايعٓ مِ  ٫ٚإصاَريُ اؿدٜدُ١
 ٫ايثًٌُُُ ٗ ايٗٛرئ٠
 ٫ايه ُّ٬ايؿٛق ٟٗٛعٔ ايؿداقٔ١
 ٫ايؿداق ٫ / ُ١اؿٌُٓ اهل َػ ٫ٚ / ٗٞايػٛاِ١ٜ
تهؿ ذذ ٞ٭ْذ ذ َ َ ذذٔ ض ذذدا٥كٗ ايه ذذدريَ ٔ٠ذ ذ اغ ذذثٗ٢
مًٞ
َٔ ايصٖسِ إعًَّلِ ٗ زِٖٗٓ
ٌٖ زز ّ ُٝؾسحُ  ٜاَسأّ٠
تؿطسُ ضصْٗ ايدٖس ٖٟب يٓعٓ عِ
ؾثٓثٗ بطعِِ ايػٗدٔ ب يًُِٕٛٝ
ضُسٖتٗ بػُظِ عري ٕ٠يخكساَ٤
قٗٛتٗ بسا٥ط ٔ١ابثدا ٔ٤ايؿٝـٔ
زغاثٗ بكُٜ ٫ ٕ٤ٛسُُٜٚ ٣ظٗ
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آٖ ّ َٓؤ  ٜاَسأ َ٠ايٓٗ ِ١ٜ
أتا ُ أْؿ ض ٖٞٚ ٞؽسصُ عً ٔ١٦ٖٝ ٢ؾسعٍ ت زّ٠
ٚعً ٔ١٦ٖٝ ٢غسس ٔ٠ي ٍُٕٛٝت ز ّ٠أُيخس٣
أتاعٗ َػُضَ ايعٌٓٝ
نُ ٜثا ُ ايع غلُ يخ ٍَ ٝإعػٛمِ
ٚايػ عسُ قؿٝدتُ٘
ٚاياطسُ غ ّ١ُٝعطػ٢
ضهُ ُ١ايِّٛٝ
يذذ ٛنٓ ذجٔ ض ذٖٝد ّ٠يٝثذذ َ ٢ايه ذذ ِّ٬إذٕ يثع ي ٝذجٔ ع ذذٔ
زسضؤ ايع طؿٞ
نُ تؿعٌُ إًه حُ
ٚي ٛنٓجٔ ضٖٝد ّ٠يًسَ ٍِ ٚيٮظدٔ١ٖٜ
ي ٛنٓجٔ ..يٛ
يطُعجٔ احمل زَ اير ٗ ٟدَٚ ٞأٌَْ ايسيخ ِّ
ٚيذذ ٛنٓ ذجٔ ضذذٝد ّ٠يًُسا ٜذ ايذذيت ٜطذذثطِٗ بٗ ذ َط ذسْ
ٖ َػٌّٞ
ٚتطؿ ٛشْ بلُ أٚؾ ًٝٝؾٛقٗ ٗ ايِّ٬ٛ
٭ضااجٔ يٚ ٞيٓؿطؤ َ تػثٌَٗ يٓؿطؤ
ي ٛنٓجٔ ..يٛ
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٭قأحٔ بعٝٓٝؤ قًبَ ايسَ دٟ
أ ٚيطهٓجٔ ٖد ٌَٜاؿُ ِّ
ف
ٜؿه ذ ذسُ ن ٝذ ذـَ ٜك ذ ذ ٜضُ ٔط ذ ذ َ١آٔ ٫
يذ ذذ ٞؾذ ذذدٜلْ ِّ
غ عس ّ٠اؾ اق ّ١ٖٝب َسأِ٠
ضكٝك ٫ ٕ١ٖٝتهربُ٘ ضٌَ وًُِ أ ٚضٌَ ٜكؿـُ زُٙ ٜ٩
ي ّ٬ٝعًٗٝ
ٚ ٜٓهلذ إ ذ ّ َ٤ط ذ ُ عٓٗ ذ ايػا ذ زَ ايٓ ٝٛذـَ ايذذر٫ ٟ
ُٜس٣
ُٜٚػ شهل ٗ طسٜلِ ايػد ٚايكؿريِ
ٜػدٗ عًٜ ٢دٖ ٜٚكاًُٗ ٗ ايطُس٣
ي ٞؾدٜلْ ْ ٌْٝغسٜبْ عٔ اؿٞ
وًُِ ط ٍَٛايٓٗ زِ ٜٓٚط ٢ايعؿ ؾريَ يخًـَ ايط ٝصِ
ٚشْاك ٗ ّ١نث ةٔ إصاَريِ
أ ٚأخساّ ٭ؾ ب ِ ق ز ٗ ٕ١٥اـسٜـٔ
ؼ  ٍُٚإٔ ُط َ اؿصَٕ َٔ د ِٕٚزد ٣ٚبذاعضِ ذزٚزِ
ايؿساغ حٔ
أ ٚتػعٌَ ايػٗ َ٠ٛإطؿأِ٠
ضًُجُ ي َ١ًٝايا زض ١ب ؾٛاٖسٟ
ٍّ ٖصٖاش
ن َٕ هًظُ عً ٢نسضٞ
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ٚنٓجُ أقػُ٘ بهًث ٜد ٖٟعًٜ ٢د ٔٙاي٢ُٓٝ
ؾ ُٝزناث  َٟتًثؿك ِٕ ب ٭زض
ْطٝجُ َ ق يُ٘ يٞ
ْٚطٝجُ قؿٝدت ٞاييت أعساثُ٘
قاًٗ ب ٌَٛٝضًُجُ بؿٝدزٜه ٛغ زض ٝيٛزن
نُ ٖٓذذ ْثٓذذ  ٍُٚقٗ ذذ ّ٠ٛب ؿًٝذذبٔ عً ذذ ٢إض ذذد ٣غ ذذسؾ حٔ
غسْ طَ١
ٚضكٝؿ َٔ ْ١ايًا٬ةٔ تعسؽُ ؾٛقٓ
ق ٍَ ي ٞبعرٚب ٕ١ب يػ :ٕ١ايكؿٝد ُ٠أبطُ٘ َّٖ تٜ ٗٔٛذ
ؾدٜكٞ
ايكؿٝد ْ١َ ٓ ُ٠تٗدٍُ عً ْ ٢ؾر ٔ٠قًاو
أ ٚقُسُ ْعٓ عٍ ٜكٚ ُ٤ٞضدتو ايٓٗ ز١ٖٜ
غ ذذعسُٖ طٜٛذ ذٌْ ٚغ ذذدٜدُ
ضًُذ ذجُ قاذ ذٌَ غ ذذٗسٍ بذ ذ َسأَ ٠
ايطٛادٔ
تػاُ٘ دي َ١ًٝمشػٕٛ
دٖٚيخثين بسقؿٗ ٚبسا٥ط ٔ١تاػٗ
ٚعٓ ذ ذذدَ ِذ ذ ذجُ قؿٖذ ذ ذجِ ق ذ ذذؿ َ ٥س قؿذ ذ ذ ٥د ٟنًَّٗذ ذ ذ
ٚغ دزتين
تسنجِ زض ي ّ١ؾػري ّ٠تك ٍُٛؾٗٝ
ؿبٗ ٚزد ْ٠تثؿ ٖث ُ ٗ ايدزىٔ ا٭ضؿٌِ َٔ اؾطِِٝ
ا ُ
ضًُجُ قاٌَ ع ٍّ بٛطٍٔ َٗسٛزٍ
81

ٜديُّين عً ٢زغا ت ٞاياعٝد ٔ٠بؿساض ٔ١بدٟٚ
ٍّ
عٓدَ ٜكطوُ ُٜٗٓسُ إً ُ َٔ دَٛع٘ٔ اياٝك ٤
يٝطك ٞنًثُ٘ ايٝثَ١ُٝ
ايػ ُ٤ٞايٛضٝدُ اير ٟمل أضًِ ب٘ٔ بعدُ
ٖذذ ٛع ذسْ بذذ ٬آيخ ذسٍ ٜطذذهاُ٘ اهللُ عًذذ ٢أعؿ ذ ةٕ غ ذ عسٍ
 َٞ ٖٚؼ مُ
َدٌَ ْٝص ٗ ٕ٠ا٭ض طري ايؿسع١ْٖٝٛ
أُض  ٍُٚإٔ أٖدأَ اٯَٕ
بعدَ اْٗ ٝزاحٔ زٚض ٞعً ٢ايسٌَِ
بعدَ اض اق حٔ قًيب عً ٢إ  ٔ٤بعدَ ايٓدِّ
عً َ ٢أقعجُ َٔ ايػٔعسِ ٚايؿسَ ِح إخثًظِ
بعدَ  ٌٚايؿسا ِ إهُِِٖ
بعدَ ْدا ٔ٤ايػسٜلِ عً ٢اَسأ ٗ ٕ٠أع ي ٞاؾُ ٍِ
أض  ٍُٚإٔ أُ خٌَ يًطصِٕ أ ٚيٮملِ
َ قد ُٜعٝدُ تٛاشَٕ زٚض ٞإيٖٞ
ُٜٚؿذ ذذً ُ َ ذ ذ أؾط ذ ذدَ ايذ ذذدٖسُ َذ ذذٔ نٗسب ذ ذ  ٔ٤ايذ ذذدَ ؽِ
ٚن ٔ٤ ُٝٝقًيب
 ٗ َٚايكؿٝد َٔ ٔ٠قػ٘ٔ دِّ
أُض  ٍُٚإطؿ َ ٖٛ َ َ٤ػثعٌْ ٗ دَ ٞ٥
ٚتٗد َ١٥ايٛزد ٔ٠ا٭ْدٔ١ٖٜٛ
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َ بٌَ ْٗد ِٜٔبعدَ اهل ٝصِ
 ٫ٚأضثط ُ ٝضا ّ٬ٝيريوَ  ٜاَسأّ٠
َصٖقجِ نٌٖ قُؿ ِٕ عُػٖ قٗ ذاحَ يٌٍٝ
ؾٓؿط َٞأَٖ ز ْ٠ب يثٓٗٗدٔ أ ٚب هل٣ٛ
طؤ أَٖ ز ْ٠ب يثٛضٗدٔ أ ٚب يصٚاصِ
ْٚؿ ُ
زطدإِ َٔ شٜجٔ ايػُِ ٛع
ٚزا ْ َ٤ؾر َٔ ٕ٠ايًا٬ةٔ ٜػثعِٕ٬
َصٚيث ِٕٚ ..اضدٕ ْ٠عٓ ٢إ ٔ٤
ٚا٭يخس ٣يسؾدٔ اي ٗ ٌٛا٭يٛإِ
بٛؾًث ِٕ يًؿٛق٢
ْٚسزطث ِٕ يًٓطِٕ ٝ
َٔ تًهُ اؿٛزاُ٤
ضٖٝد ُ٠ايكًٛةٔ
ق زت ٞايصزق ُ٤
ين
َٔ بكؿ ٥سٍ زَعد ٕ١ٖٜغ ٖعجِ عً ٢عٖ ٝ
َٔ بكؿ ٥دٕ ضٔطسْ ٕ١ٖٜصيجِ َٔ ا٭عً٢
 َٔٚيا ٝقٗ ٖٚشْ غٓ ٌّٞ٥
ٕػٝثٗ ايصْ بلُ ٚايٛعٍُٛ
ٚغ ْ١ُٝقًَّج طسٜلَ اياطسِ؟
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نٌٗ َع ٖرةٕ به َٗ٬قًِّ ًُٗٝا٭بدٟٗ
عادُ ْ هل ٚضً ٌُٝيخٝاثٗ
ٚض زعُ ٚزدٖ ايً ٗ ًٞٝمشظِ ايسيخ ِّ
يًٗٛري ٔ٠أّ هلٛا ٔ٤ايصْ بلِ
أّ ٭ؾ ب ِ تًوَ ايؿث  ٔ٠اؾً ٔ١ًٖٝٝازتشٖ قًيب عًٖٞ؟
ضأَطوُ أط ٝؾٗ بٝدٖٟ
ضأقاضُ  ّ َٜٛعًًِّٗٚ ٢
ب غثٗ ٚ ٞ٥ب يٓصمِ ايع طؿٞ
اؾً ُ١ًٖٝٝابٓٚ ُ١زدٔ اـسٜـٔ
تُطُ ٞايػؿ َٕٛبأمس ٗ٥
ٚتسب ٞايؿساغ ٗ َ١ؾدزٖ
زبُٖ ؾ دؾثين عً ٢دزصِ اؿٞ
أ ٚزبُٖ غسٖزحِ بٚ ٞمل أْثا٘ يًطٓ بٌِ ٗ غَعسٖ
طبٗ
أُض  ٍُٚأيَّ أُضبٖ اييت ُ ٫ت َ
ٚإٔ أنثبَ اٯٕ غ ّ ٦ٝيخؿٝؿ ّ
نإيك  ٔ٤شٖسِ ايثط ٔ١ٖٝقاٌَ إٓ ِّ عً ٢ايط ٖسَٜٔ
ٚيهٖٔ نًا ّ غسٜداّ
إذا َ أتجِ ؾهس ْ٠يًكؿٝدٜ ٔ٠طسدُٖ ب يٓا حِ
ٚغخؿ ّ َٔ ايطُهسِ هأزُ ٗ ايػ زعِ ايع ِّ
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ٚاَسأ ّ٠يطجُ أعسؾٗ ٗ دَ  ٞ٥تٗٔ٦
ضأضٗسُ ضث ٢ايؿا حِ
٭نثبَ َٔ د ِٕٚزد٣ٚ
ٚعٓ ذدَ اْثٗ ذ  ٞ٥ضذذأزَ ٞايكؿذذٝد ٗ َ٠ضذذًَّ ٔ١إُٗذذ٬حٔ
ٚأذٖبُ يًِّٓٛ
*
ٗ اؿكٝك ٫ ٔ١أقؿدُ اَسأ ٗ ّ٠اجمل شِ َُعّ١ٖٓٝ
ن ٞأٖؼٖ عًٚ ٢ضدت ٞب ْث ٛزِ ٖاٛةٔ قؿ ٥سٖ
ٚاق اةٔ أؾ بعٗ َٔ زاٝين
ٚيهٓين ن يطه ز ٣أعٝؼُ عً ٢أٌٍَ
إٔ ُسٖ ايعؿ ؾريُ َٔ ؾس ٔ٠ٛايكًبٔ ذاحَ يخسٜـٕ
نُ ق ٍَ ي ْ ٞدٍُ إطعِِ ايَّٛٝ
 ٫أقؿدُ اَسأ ّ٠بٌ أُمس َ ْٝ ٞايٓط ٔ٤
ؾخ يخ ّ َٔ ايهٝدٔ أتاعٗ إذ تػٓٞ
ٚأعين اير ٫ ٟأقٍُٛ
ٚأنثبُ َ  ٫أُزٜدُ َٔ ايػٔعسِ
ن ُٝأَُُِِّ ْكؿ َٕ ٖرا اهلا ِ٤
ئ أنثبَ غٔعساّ عٓؤ بعدَ ايِّٛٝ
ن ذذ ٫ ٞأشصٖ بكً ذذيب ٗ َطذذ زةٔ ايثؿ ؾ ذذ ٌِٝايدقٝكذذٔ١
ز ٖداّ
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ٕ ُٜطُٖ ٢ب يؿداق ٔ١إٓثٗ ٔ١ٝايؿ٬ضٔ١ٖٝ
ضد بعٝدٕ دزٚةَ ايٌُِٓ ايط ٥سِ
ٍّ
اييت تػاُ٘ إٍ
َٔ ق ٍَ إٕٖ ايكًبَ مًٚٚ ْ١زٗؤ ٚزد ٫ ْ٠تٓطؿُ٧؟
ؿؤ ن َٕ غ ّ١ُٝؼسعُ ٚزٗ ٞؾريتدٗ ّْ٬ٝ
قُُ ٝ
ؾدزىٔ ن َٕ غسس َ٠يٛعيت
ٜٚدىٔ ضسس ٟإ  ٖٞ٥إًَٕٖٛ
 ٫تصاٍُ دَ  ٞ٥تسٕٗ نُٓا٘ٔ ايط عٔ١
أ ٚنٓسُ ٕ١تؿٌٗ ٗ ب طِٔ ا٭زضِ
ضث ٢بعدَ ع ٌَِ َٔ ط ٞنث بؤ
غسس ُ٠يَ ٍُٕٛٝصٖسْ٠
تث ذذصاضُِ ؾٗٝذ ذ ؾ ذذا ض ّ ضكط ذذك ُ١ط ٝذذٛزِ ايه ذذسنظ
إًٔ١ْٖٛ
 ٜٓب ُ ٝؾ زغٚ ٗ٥ َ َٔ ْ١ط ؾط ْ١بسَ دٔ ايثٓٗدٖاحٔ
غٝذذ ّْٛقطٓ ٖ ٝذ ْ١تطذذثطِٗ بسذاذٖ ذ مش ذظْ َساٖك ذَ ْ١ذذٔ
ْطٌِ غٗسشاد
ٍّ قدٍِٜ
اضثع زاحُ غ عسٍ ؾٝين
ْط َٞقًاَُ٘ َطثعساّ ٗ أضدٔ أْٗ زِ ْط  ٔ٘٥ايهدرياحٔ
بساعِْ تثؿ ٖث ُ ٗ عري ٕ٠أٚؾًٝٝ
ضالْ َٗث صْ ٗ اـسٜـٔ
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ْٗ ٜذ ذ حُ ايؿ ذذٝـٔ إعًَّكذ ذ ُ١عً ذذ ٚ ٢ذذ ٍِ٬ايكؿذ ذ ٥دٔ
ٚأضٝس ٔ١ايثٛحٔ ايربٟ
ذي ذوَ ٖذذ ٛزط ذدُ إذذسأ ٔ٠ايذذيت ْؿ ذـَ عُذذس ٟأضااثٗ ذ
عاد ّ
ٚض ٚي ذذجُ ْطذ ذذ ٗ ْٗ ٝايٓؿ ذ ذـٔ ايد ذ ذ ْٚ ٞيهذ ذذٔ بذ ذذ٬
زد٣ٚ
أضث ذ ذ صُ إٍ ؾذ ذذٓ ِ نٛنث ٝذ ذٌٍ ؾس ٜذ ذدٕ َذ ذذٔ ايعطذ ذذٛز
ايػسبٚ ١ٖٝايػسق١ٖٝ
ضث ٢أضؿٌَ عً ٢زا٥ط ٔ١زطدىٔ
أضث صُ إٍ إٔ أعضٖ ض مَ غصايَ ٕ١ثٛضػٕ١
يه ٞأعسفَ ْٛعَ دَؤ ايهطًٞ
أضث صُ إٍ إٔ تؿ ضين ٚزد ْ٠يْ١ًٖٝٝ
ن ٞأضهَٔ ٗ زٛفٔ ْٗ زىٔ
أْ ذ ذ ايٝثذ ذذ ُِٝبذ ذذ ٬ع ذ ذسٍ ٚبذ ذذ ٬ندا ذ ذ ٕ َذ ذذٔ ايطٝذ ذذٛزِ
إٗ زسٔ٠
ٜثاعين قًبُ اَسأ ٕ٠ن ٭ّ ايٛهل٢
تًوَ اييت ٜدا ْ ٟٚيُٗ َسضَ ايسِ ٜ
أُزٜدُ ٖد٤ٚاّ ٭نثبَ  ٫ؾخا ّ ٗ اياؿرئ٠
أْ ٚس ٗ ّ٠نث ةٔ ايٓد٣
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ٚاغث ٝق ّ ٭ْط ٢يخط َ١٦ٝغريٟ
ْٝٛ ّ٤ َٚؿ ّ ٭بؿسَ غْٗ َ٠ٛسضٝظَ ؾٔ٘ٝ
أُزٜد اْثا  َٙاؿ ٝز ٕ ٣ت ىُ ايؿث ٝحُ ايعراز٣
َٔ ايعطسِ ٗ اؿسِّ اؾ َعٞ
ٜ َٚؿٓ ُ اؿُّب ب َسإٔ٠
ؽًـَ ط ٥سٖ َٔ ٜدٚٚ ٜٗغِِ ايعٓلِ
نِّ ٞ
أؾذ ذذدق ٚ ٞ٥ضٝذ ذذدٚ ٕٚاَسأتذ ذذ ٞيذ ذذٝظَ تػذ ذذاُ٘ ؾذ ذذسٚؽ
ؾسيخصادَ
يهٓٗ قد تك ُ٤ٞايطسٜلَ إٍ آيخسِ ايٓـ
ن ْٞٛيربٖٜيت قُساّ  ٜؾث ت ٫ٚ ٞت نٝين ٚضٝداّ
أملٗ يخط ىٔ عٔ ا٭زضِ
أضك ٞشْ بكؤ إٓصي ٗ َ١ٖٝايؿسسِ
أَػ ٞعًٖ ٢دْٖٛ ِٟازِ ؾدزىٔ
ى إ ايخ ٞايٓصِمِ
إٔ ٚع ِٕ قؿ ٥س ٔ
أٚزخذذثين ايهذذٛابٝظُ ْذذ َّٛايٗٛذذريٚ ٔ٠ايؿذذٝـُ أٚزخ ذذين
ايطُٗدَ
ٚايٓ دٍُ ا٭زٓيبٗ اياه  َ٤عً ٢أ ٟغ٤ٞ
ٍّ
ٚي ٛن َٕ ٜأعَ ايؿساغْ َٔ ٔ١ص ٔ٠ٚايطريإِ
ؾث  ْ٠ظٝدٔ َٗ ٚ ٕ٠ع ٌِٓٝضطسٖٜثٌِ
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أٚزخثين نٓ  َ١ٜأَط زٖ ٚتسدٗدَ أْؿ ضٗ ٗ اؿالِ
ٌ غ ذ ذذٗ َ َ٠ٛذ ذذٔ أؾ ذ ذذطؿ َ ِٗٝذ ذذٔ ايٓ ذ ذ عِ ي ذ ذذٞ
تػُ ذ ذذُ َ
أؾدق ّ٤
ؾثاثعد ..َٜٔتعُد ِٜٔيًعػسٔ٠
ايػعسا ُ٤عً ٢ضد ؾهستؤ ايُٓطَ ٔ١ٖٝطثر٥إَٛ
ٜعكٗ ٕٛضٝك َٕ نٝدٔ غصا٫تؤ ايٓ عُ حٔ
ٚيهٔ بسؾلٍ غدٜدٕ
زُعذذ عْ  /قً ًٝذذ ٛضٝذ ذ  َ / ٕ٤ذذسا / َٕٚ٩غذ ذ  / َٕٚٚأَُ ٖ ٚذ ذٌْ
ؾ زغَٕٛ
ضثرٚ َٜٔٚضدىٔ أ ٚضثعُدَٜٔ
ضث ٢اْطؿ  ْ ٔ٤يؤ َٔ د ٕٚزد٣ٚ
ؾٌٗ يؿساغثؤ ايعؿا ١ٖٝإٔ تثٗسٖ ٢اْٗ ٝزاحٔ قًيب
ٚإٔ تكثؿ ٞأخسَٓ ٟؤ َصٚي َٔ ْ١ز ٜحِ ايكًلِ؟
آ ٔٙي ٛمل أنٔ ْسزط ٕ ٖٝنٓجُ عُٖ عًٔ٘ٝ
َٔ ايؿخبٔ ايدايخً َٔٚ ٞغػؿ ٞب يه ِّ٬اـؿٞ
ٚي ٛمل أنٔ ْسزط ّ ٖٝنُ غ٦جُ  َٜٛيٓؿطٞ
ؿطَُّجُ نٌٖ ٚؾ  ٜايٓط  ٔ٤عً ٢إ ٔ٤
أ ٚمل أؾسِ غ عساّ
ٚؾُٖعجُ عطسَ ايسيخ ِّ َٔ ايدَع ٔ١ا٭ُْدٔ١ٖٜٛ
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يذذ ٛمل أنذذٔ ْسزط ذ ٕ ّ ٖٝذ نٓ ذجُ  َٜٛذ ّ أْ ذ أ ٚضذذٛاَٟ
اييت أتك ُٖـُ
أٚز عَٗ  /زٚضَٗ  /ضربَ عصيثٗ  /ضسٖ ٚضدتٗ
غ َُٗٝإعدْ / ٖٞاْهط زاتٗ
يخٛؾٗ َٔ ٖاٛةٔ ايصْ بلِ
أ ٚطريإِ ايٓٛازعِ عٔ زٝدٖ
ْ ٗ ََٗٛايٓٗ زِ ًًُُٗ ٗ ي ٝي ٞا٭زمِ
تسٜدُ اَثداداّ يؿريٚشَ ٗ عسِ ضٝؿ ْٚطٛتٗ
ن َثدادٔ ايٓد ٗ ٣أغ ْ ٞايسع ٔ٠
تسٜدُ اَثداداّ يؿريٚشَ أ ٗ ًِّٗٚ ٚإد٣
 ٫يثػسةَ َٔ ؾٛتٗ ضٌَ تُٛأُ
أ ٚيثُؿثطُ٘ َدٌَ شْاك ٗ ٕ١ايط ٝصِ ايكدِِٜ
ٚتأنًُ٘ َدٌَ تؿَّ ض ٕ١إذ ػٛعُ
ٚتٗد ٜٔ٘يًطريِ ٗ أ ٍِٖٚايًٌِٝ
أ ٚيه ِّ٬ايٝد ِٜٔإُط ٖٛزِ
ب يػُػُ حٔ  ْٚزِ ايعالِ
بٌ يثهٌَُ عػكوَ َ٫سأ َٔ ٕ٠ضًَُ١ٝ
ٚاَسأ َٔ ٕ٠شق مِ إدَمِ
َهثٛةْ إٔ تسنضَ يخًـَ  ٍٍ٬ٚاَسأ ٕ٠عاد ّ
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إٔ ترٖبَ أغع زُى ؾ ٗٝأدزاصَ ايسِ ٜ
َٚهثٛةْ إٔ تًدَ ايثؿَّ ض ُ١أؾع ٢ايػٗٔ٠ٛ
إٔ تًدَ ايٛا ُ١ٝذ٥ا ّ تسقعُ٘ ضٛيٌِ
َٚهثٛةْ َهثٛةْ َهثٛةِ
إٔ تٓؿ َ ط ٍَٛض ٝتوَ ٗ قًبٔ اَسأَ ٕ٠دكٛةِ
أضث صُ ْكس َ٠ط ٥سٍ ٗ ايكًبٔ
ن ٞأشَٕ ايؿد ٣بٗٛا ٔ٤أغٓٝيت ٚب يًُِٕٛٝ
أ ٚضسساّ ؾك ّ٬ٝن ٞأضوَّ عًٔ٘ٝ
يخؿساّ ٫شٚزد٫ ّ ٖٜضد ٣ايع غك حٔ
ٚقُاً ّ١ٖٝ٥ َ ّ١أضث صُ ن ٞأشَٕ اض اق حٔ اؾطدِ
بسَ دٖ ايؿكٞ
أ ٚبأٌِْ ع ٌِٓٝاضثؿكجُ عً ٢ؾسايخُٗ
َٔ اؿًِِ ا٭يخريِ ٫ٚ ..أضدِ
أضث صُ عطساّ َ غث ْ ..ّ ٖٝ٥ط ّ ٖٝ٥
٭ْط ٢بعكٖٗٔ إٍ ا٭بدِ
*
َ ذا ضأنثبُ بعدَ ؾٛتؤ
ذيوَ ايؿٛحٔ اير ٟؾثٖطثُ٘ بٝدَ ٖٟدٌَ ا٭قطٛأْ١
أ ٚمشَُجُ خ ٝبُ٘ َدٌَ ايٓطِِٝ؟
نأْين ق زٚز ْ٠هلٛأ٘٥ ٕٚ ٔ٘٥
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يٓدا ٔ٘٥ايهًٚ ٞايع ز ٟعً ٢ا٭غٔ٤ ٝ
ؾٛتؤ قُُٖ ُ١إطسِ اؿصٜساْ ٞأ ٚعالُ ايػِّٛٝ
ٚتعسٗمْ ٭ؾ ب ِ ايعُػٖ مِ
َهطًْ ْ١عجُ ضسابٗ َٔ أبعدٔ ا٭شٖ زِ عٔ ْصقٞ
عؿ ضطسْ / ٟد ْ ٣زٟ
تسدٗدٕ َٛزٚ ٗ ٕ١ؾـٔ ْٗدَِٜٔ
اضثٛا٤احُ ايطاٝع ٔ١يٮْٛخٔ١
ٚاـسٜـٔ يطٝداحٔ ا٭زضِ ٗ ايػٔعسِ ايكدِٜ
مل أنٔ أعسفُ أ ْٖؤ ْ ْ١ًٝنٌٖ ٖرا اؾُ ٍِ
قًُذجُ
ؾك٘ اي َّٛٝعسؾجُ ذيذوَ بطذابٔ غذسس ٔ٠ضذصٍٕ َّ
أغؿ ْٗ
ٚبطذ ذذابٕ زض ذ ذ يٜ ٕ١كذ ذذ ٍُٛؾ ذ ذ ضاٗ يذ ذذ ٞؾ ٗٝذ ذ  :غٝذ ذذس
َٛقَ ٛعوَ
غعس ٟؾُ ٌٝبد١ٓٝ
ٍّ
زددحُ عً ٔ٘ٝبثطٜٛسٍ
يهٌ ضدٜذٕ ب ٖٔٗٓٝعرٚبْ١
ٚأ ٟٗض ٕ٠ ٝغرئٖٖ أزٜدُ
ي ٛإٖٔ ؾطسا َٖٖٔ٤تثاعين إٍ آيخسِ اياطسِ
ؾأْ ٚضٝدْ ندٜؤ اؾٔ اؿُؿٞ
ٚنٌٗ اَسأ ٕ٠أزاٖ
ٖٚ( ٞزدُ) اييت تطهُٔ َسآتٞ
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ٜ ٫ؿؿٌُ ب ٓٓٝض ٣ٛيٛحٍ َٔ  ِٕٛٓٚإ ٔ٤
ٌٖ مً ْ ١قًيب ٚزطُؤ أبعدُ ا٭شٖ زِ؟
ٌٖ َطس ْ١ٖٜزٚضْٚ ٞدسىُ أ ٍُٖٚايؿطسأ٤؟
أقطـُ عٔ أؾ بعؤ ايٓد ٣إٗث صَ
أزؾَ ٛعؿُٝؤ بكُإً١
ٚأُض ُ٘ٝيخؿسىٔ ب ي ٓٝب ِ ٝايؿػريٚ ٔ٠ايرباعِِ
ضَ ٝد ايػ  َٜٔٚنٓجُ  ٫ٚأشاٍُ
ٚيطجُ أُغاُ٘ ٗ اع اؾ تٞ
 ٫ٚبٗٛا ْ٫َٛ َٟز ٍَ٬ايدِٜٔ
ٚابَٔ ايؿ زضِ اجملسٚحِ ب يٓدِّ ايطُ ٟٚ
ايػٓ ٜ ُ٤كٛدْ ٗ ٞايً ٌِٝأ ٗ ٚايصَٗسٜسِ
ضبٖ ايساقؿ حٔ ٜػ ٌُٝعٔ زطد ٟا٭غ ْٞ
نإٖٔ ُ
 ٫ع٬ق َ١يًاٝجٔ ب يٓسُ ٔ١اؿ ِٕ١
 ٫ع٬ق َ١يًٛزدٔ ب ٕصٖس ٔ١ٖٜأ ٚبٓط ِِٝاي اةِ
 ٫ع٬قَ٫ َ١سأت ٞب يطساةِ
 ٫ع٬ق َ١يًر٥بٔ ب يٛا ٔ١ٝايٓ ِ١ُ٥
 ٫ع٬ق َ١يًُُػثٗ ٢ب ؾطَدِ
 ٫ع٬ق َ١يًُ  ٔ٤ب يػسسِ
(ايطسٜٛ ُٚيدُ َٔ )ًِّٔ٘ٚ
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 ٫ع٬ق َ١يًكٗ ٔ٠ٛايعدْٔ١ٝ
ب َسأ ٕ٠قٖٝعجِ قًاٗ بٌَ ٚؾٌٍ ٚؾَدِ
 ٫ع٬ق َ١ي ٞب يعا زٔ٠
ض ِٕ ٖٝز َٟ ٜ٩ق قجِ عًٖٞ
أ ٚأتط ٖعجِ نًُ حُ ا٭بدِ
 ٫ع٬ق َ١يًطريِ ب يٓ ؾرِ٠
 ٫ع٬ق٫ َ١
 ٫أقسأُ ايػٔعسَ ايكد٫ٚ َِٜاؿدٜذَ
ٚأنثؿ ٞبثأٌَِٗ ا٭غ َٔ ٔ٤ ٝضٛيٞ
أز ٣بٌَ ايططٛزِ قؿٝد ّ٠زعّ١ٖٜٛ
ُثدٗ ضث ٢أبعدٔ اـًس ِٕ

ٍّ عًٔ٘ٝ
َٔ ضس ٍس زًًٞٝ
ْكٛؽُ َصَٛزِ اؿٌِٓ إٍ ايؿساؽِ
عٓ مَ غخؿٌِ اضثك ٖٛ َٔ ٫ا ٔ٤إطثطٌِٝ
ف ٖس ّ٠شزق  ٗ َ٤يػيت إك  ٔ٠٤ب يسَ ٔد
َطًَّ ّ١ق / ّ١ٖٝ٥ٛعٓك َ٤
نط ّ٬يًكؿري ٔ٠إٔٛ ٚضٝك ٢إط ٔ٤
ٜك ٍُٛؾٛحْ دايخً ٫ :ٖٗ ٌّٞتكسأ ض ٣ٛع ٌِٓٝت ٗ٥ثٌِ
 ٫تكسأ ض ٣ٛضصِٕ اؾُ ٍِ ا٭ُْدٟٛ
عً ٢ايؿساؽِ أ ٚاْطؿ ٤احٔ ايٍِ٬ٛ
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ايطع دْ ُ٠طا ْ١ٖٝن حملاٖ ٔ١يٝطج تُا عُ  ٫ٚتُػ ٣
ٖ ٫ َ ٞتس٣
ؾٝوَ َٔ ألٍِ ٗ َٖ ٝوَ تطا ُ أ ٗ ٚايدس٣
ايطع دْ ُ٠طا ْ١ٖٝن ٕط ؾ ٔ١بٌَ ٚقٛحِ اهلذٚ ٣ٛضذساةٔ
ايٓصمِ
ٚبٌَ اؿٚ ٔ٠ ٝبٌَ ايكًلِ
ٖ ٞيٝطجِ غذؿ  َ٤ايؿثذ  ٔ٠اؾًُٝذَ ٔ١ذٔ ْذٛزعٍ يخذ ٥ـٕ
ٗ ايعٓلِ
ٚايطع د ُ٠يٝطجِ أؾ ب َ َٛغ ّ١َٛب ؿالِ
ٚيٝطجِ شٚازوَ ب َسأ ٕ٠تػثٗٗٝ
ٚيٝطجِ زَ د ّ١ٖٜنػ ِّٛٝاـسٜـٔ
ٚيٝطجِ ض ٝد ّ١ٖٜن ؾُ ٍِ ايطؿٝـٔ
ايطع دَٓ ُ٠وَ ٚؾٝوَ ٚق ْ٤ٛيخؿٝـْ ٜك ُ٤ٞايٓؿ ِل
ٚشٖس ُ٠يٛشٍ عً ٢ؾِِ أضً ٢ايٓط ٔ٤
تك٦ٝوَ َٔ دايخٌٍ ٗ اي ٫ٚ ِّ٬ٛؼ مِ
عري ٔ٠طؿٌٍ ُٜؿهِّسُ نٝـَ ضٗٝسةُ َٔ غسؾ ٔ١ايدزعِ
ٗ ايػ ذ ذدٔ ..ن ٝذ ذـَ ضذ ذذٝؿًجُ َذ ذذٔ يخٛؾ ذ ذ٘ٔ ٚاَثط ذ ذ ِٕ
ايعً..ِّٛ؟
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أؾهذ ذسُ ..أ ٚوًذ ذُِ اٯَٕ غ ذذخـْ غسٜذ ذبْ ٖٓذ ذ ب يٓ ٝبذ ذٔ١
ِّ
عين
بعَ ٌِٓٝؿثٛضثٌِ عً ٢ي ًٔ٘ٝايٓسزطٞ
ٚت ىُ ضٝد ْ٠ضًَُٗ ٗ ايطسٜسِ
ٚؽسصُ ٗ ايًٜ ٌِٝثاعٗ  ًُّٗٚب يٓ ٝب ٔ١عين
ٖٓ إَسأ ْ ٠ن ؿدٜك ٔ١ؼُ ٞشْ بكٗ بٝدٖٓ .. ٜٗ
غ ذذث ٜ ْ٤ػُػذ ذُِ ٫ ٫ :ؾهذ ذ ىَ َ ذذٔ ايثاذ ذؼِ بعذ ذدَ ٖ ذذ٣ٛ
ا٭زبعٌَ ٫ٚ
 ٫غؿ  َٔ َ٤اؿُب
َ ذا أقٍُٛ؟
عري ٔ٠طؿٌٍ أُؾهِّسُ
نٝـَ ضثُٮُ زسض ٞا٭غ ْٞ؟
ٚنٝذ ذذـَ ض ذ ذذأقاضُ َٜٛذ ذذ ّ عً ذ ذذَ ٢ذ ذذ ُٜطذ ذذُٖ ٖ ٢ذ ذذٛاَ٤
اؿٌِٓ؟
ْع ْلُ أْؿطٓ ٗ ايسٚا ٜحٔ
ن يٓ دٌَِ عً ٢يخطإٔ ع بسٍ َ اق ؾٓ ُٙ
إيَّ يٓٓط ٢اع اؾ تٓ ٖٚاٛةَ ايػُ ٍِ عً ٢يٛشْ
مل ْكٌ أْٓ َعدََٕٛ
ٚمل ْثهطٌِٖ َسٚدٔ أمس ٓ٥
ْػثْٗ ٞطٜ ٫ ّ٠ٛكؿَٔ عًْ ٢أَ ٕ ٗ ١ؾا حِ اـسٜـٔ
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ٜ ٫ٚثأئََُّ َٔ ٚز ِ اْ٫ث ٛزِ
ٜ ٫ٚثأ ٗ َٖٖٔٚذٚز ٔ٠اْ٫هط زِ
ْع ْلُ أغا ٖٓ ٗ اؿٔ٠ ٝ
 ْٚىُ دَ َ ضاٝا تٓ ٗ ْد ٣ايكُ ِ
أ ٗ ٚغكٛمِ اؾدازِ
ايثاؼُ َٛضٝك َٟ
َٛضٝك  َٟضٝد ْ٠هلرا ايًٌِٝ
ؾ تٓ ْ١أُع ْكٗ عً ٢عسٌٍ
ٚأذٖبُ د َٕٚإٔ أدز ٟإٍ أَٜٔ
ايٓط  ُ٤ضدا٥كٚ ٞايثاؼُ َٛضٝك َٟ
ٖ أْرا أعٛدُ إيَٓ ٔ٘ٝثػ ّ ٝنعؿؿٛزٍ
أطريُ عً ٢ضط بث٘ٔ
ؾًٝظَ ايثاؼُ عٓدَ ضٛاَٛ َٟضٝك٢
ٚيٝظَ ضؿسزٚ ّ٬قا ب ٗ ّ١ايكًبٔ عٓدَ ضٛاَٟ
َٛضٝك ٖ َٟرا ايثاؼُ
زٚحُ ايٓ  ٗ ِٟقًيبِ ٚضسٗ ٖٛاَٟ
ٗ
ؾ نٗيت ا٭يخريْ / ُ٠صٚت / ٞؾًؿ ٍُ آدَّ ٖ
َٔ ؾؿ ٌِ ايػث  ٔ٤إٍ ايػث ٜ ٔ٤عٛدُ
ضٝديُّين ٚتسْ عً ٢زسحِ ايهِّ٬
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٭ٕٖ َ ٗ ايٓـ َٔ َ  ٔ١ٖٝ٥ا٭يؿ ٜ ٫ ٔٚهؿٞ
يه ِٞأْط ٢ايػ ٝةَ
 ٫ٚيٓٝهطسَ ايطساةُ عً ٢زذاذٔ ايكٔ٤ٛ
قًجُ :يعٌٖ ٗ إعٓ ٢طا ق ّ ُٜ ٫ؿطٖسُ
ٚانثؿٝذ ذ ذ ذجُ َ ذ ذ ذذٔ ايثاذ ذ ذ ذ ز ِ ٜايؿ ذ ذ ذذػري ٔ٠ب إلٜذ ذ ذ ذ ةٔ
ٚب يكؿ ٥دٔ
قًجُ :أتا ُ ٖ ٌٖٚرا ايً ٌِٝن يؿعًٛىٔ
ٚاَسأ َ٠ايصْ بلِ ٗ إٓ ِّ
َ ٗٚعًَّك ٔ١ايػساِّ اؾ ًِٖٓٞ
ع ٓٝىٔ ْسزطث ِٕ ْ ُ٥ث ِٕ
قًاؤ آيخسُ ا٭ؾدافٔ ي ٛقٖٝعثُ٘
ضٝدٗيين قًيب عًٔ٘ٝ
ٜدٗيين قًيب عًِٓٞ
اي َّٛٝتطأيين اؾُ ُ١ًٝإٜصَريايدا :نٝـَ أْجَ..؟
أْ ذ ؟! ٚض ٝذدْ ٚاؾثكذذدتؤ َٓ ذرُ ع ذ ٌَِ ..اؾثكذذدتؤ
َٓرُ زاحَ ايؿٝـُ
َٓذ ذرُ قؿذ ذ ٥د ٟا٭ ..ٍٚاؾثك ذذدتؤ ٚاغ ذذثعًجُ َ ذذٔ
اؿٓ ِٕ
أ ٚاْطؿأحُ َٔ اؿٌِٓ إيٝؤ
 ٜي ّ١ُْٛٝغسس َ١ٖٜا٭غؿ ِٕ ٚا٭شٖ زِ
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 ٜذ شٜث ْٛذ ّ١عسب ٖ ٝذ ّ ١ؼث ذ زُ ب ذٌَ ؾذذد ٣أب ٗٝذ أ ٚزٖ ؾ ذٔ١
أَُٗ
 ٜإٜصَريايدا  ٫تػٝيب بعدَ َٛحٔ أبٝؤ عٔ عٝينٖ
 ٜأضً ٢ؾا  ٜإػسةٔ ايعسبٞ
 ٜابٓ َ١أقًعٞ
 ٫ترٖيب َين  ٫ٚتثُٖٓعٞ
عٓ .ٞأُض ٗاؤ ..نِ أُض ٓاُؤ
ٌٖ دَ  َٔ ٞ٥دَ ٥ؤ؟
ٌٖ دَٛعؤ َٔ بك  ٜأدَعٞ؟
ايػ عسُ ضٓدب دْ ق ٌٍّ
ٜطثعريُ خ ٝبُ٘ َٔ قؿ ٥دٔ مشظِ ايثربٜصٟ
ٜٚديخُٔ ضس ٥سَ ا٭زمِ
هٌُٗ ايطسٜلَ اييت تُؿك ٞإٍ ا٭مس ٔ٤
ٚضٌَ ٜطأيُ٘ اٯيخس َٔ :َٕٚأْجَ؟
هٝبُ بأُْ٘ ْط َٞامسُ٘ ٗ ضسٜسِ اَسأِ٠
َٓرُ ضٓٛاحٕ طٚ ٕ١ًٜٛأْ أزنضُ
ٚزا َ٤قؿٝد ٕ٠زع ٕ١ٖٜٛيطسن ٕٛبٛيـ
قؿٝد ٕ٠تػاُ٘ نطٌَ ايٛزد ٔ٠ايطٛدأ٤
أ ٚغا زَ ايؿساغ ٔ١ايؿكٖٞ
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أقاضُ عً ٗٝنُٔ ٜكاضُ عً ٢ط ٥سٍ يٝػُُٖ٘
أ ٚعً ٢ؾٛحٔ اَسأ ٕ٠آغٛزٕ١ٖٜ
َُػا ٍ بسا٥ط ٔ١شٜجٕ َك ٖدعٍ
ٚضس ز ٕ٠بطعِِ اؿًٝبٔ اؾاًٚ ٞايعطٌِ ايربٟ
َٓرُ ضٓٛاحٕ ٚايكؿٝد ُ٠تٓأ ٣عين
نًَُّ ط زدتٗ نٛيدٕ َثػسدٕ
ٚمشُجُ ؾساغٗ ٗ نًث ٜدٖٟ
مثٖ َ١ؾصٖاع ْ١يًُع ْٞ
 ٫تسٜدُ ايه ٫ٚ َّ٬اْ٫ؿسافَ
ٚمثٖ َ١أض ٫ ْ١ً٦إز ب َ١عٓد ٟعًٗٝ
يعذٌٖ اـسٜذـَ ٪ٜزقٓذ ٚيعذٌٖ إطذ ؾَ َ١ذ بذٌَ أزٚاضٓذ
ٚيخط ْ
ض ذذثطٌُُ ع ٖٓذ ذ قؿذ ذ ٥دْ د َٕٚقؿذ ذدٕ ٚتثطذ ذ ُ ايًٗؿذ ذُ١
اياػسُ١ٖٜ
ٗ ٜٓط شُ يًؿٝـٔ
ضث ٢أز ٣آيخسٖ ٟ
أٜ ٚثُسأ ٣بع َٔ ٌِٓٝأُقطٛإٍ ُ ٚبِٔ
نٝـَ ٜؿػ ٞايسيخ ُّ ٭ْٖ ٔ١إضد ٣ايٓط  ٔ٤إذِٕ
 ٫٭ٕٖ إٜ ٍَ٬دةٗ بسٚضٌِ تٓؿؿ ِٕ٬دبٝبَ اؾسادٔ؟
ٚيهٔ ٭غ َ٤ ٝأُيخس ٣إق ؾٕ١ٖٝ
نٗػ غ ٔ١أُغٓ ٕ١ٝعٔ ي ٝي ٞاؿؿ دٔ
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ٚأغ َ٤ ٝأُيخس ٣قسٚزٕ١ٖٜ
ن بثط َ ٕ١ضٝد ٗ ٕ٠ايؿا حِ ب ٬ضابٕ
ٚنطعِِ ايٓع عِ
ؿبٗ أززٛضّ١
ؾًِ ٜعُدٔ ا ُ
تثديَّ َٔ ٢ايطكـٔ ٗ غسؾ ٔ١ايِّٓٛ
ؿبٗ َٓؿٚ ٫ٚ ّ٢طٓ ّ
مل ٜعُدٔ ا ُ
مل ٜعدِ ضهَٔ اخٌِٓ ٗ زطدٕ ٚاضدٕ
ؾٌٗ يٮْٛخ ٔ١أٜك ّ يخسٜـْ
ٚي٬غثٗ  ٔ٤ذبٌِْٝ ٍْٛ؟
إٍ أْٛ ٟعٍ َٔ ايٛزدٔ ٚاؾًَّٓ زِ
ٜٓثُ ٞؾ ُُؤ إثأُٙٚ؟
 ..٫ئ أق ٍَٛبأْؤ َدٌُ اؿدٜكَ ٔ١كؿًْ١
َٚع ..ٞأ ٚبكًيب َؿ تٝطٗ نًُّٗ
ئ أق ٍَٛبأْْ ٞطٝجُ نث ةَ ايكؿ ٥دٔ
ضٌَ ترنَّسحُ ْدسىٔ
ؾٛمَ ايٛض د ٔ٠نٜ ٞط َ ٜ
ٚ ٬نٜ ٫ ِٞػ زِ
َٔ ايػػـٔ اٯدَ ٞقًّ ٝ
*
ي ٌْٝأشزمُ ٚقاٖع ْ١ؽسصُ َٓٗ ايعؿذ ؾريُ إاثٗسذ ُ١بذ٬
غٕ٤ٞ
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ي ٌْٝأشزمُ ٚعا ٤احُ غ ٍّٛٝيٓط ٕ٤
مل ٜؿًَٔ بعدُ َٔ ضٔؿسِ إصاَريِ
غ عسْ ٜاطذُ عٔ يػ ٗ ٕ١ايػٔعسِ اؾ ًٖٞ
نٜ ِٞؿـَ يخًخ ٍَ إَسإٔ٠
ٜ ٫طُ ُ ض ٣ٛزْ ٔ٘ٓٝاـؿٞ
ٜ ٫ٚس ٣ضٕ ٣ٛع ْ٘ٔ ايهدٝـٔ ايكٔ٤ٛ
غ عسْ أ ٚع بسُ ي ٌٍٝأشزمَ ٗ يٛض حٔ ضًؿ دٚز دايٞ
ِٕٔ أُزتبُ يًٞٝ؟ أ ٟٗأُغٕٓ١ٖٝ
أيخث زُ ٚضدٟ؟ ٚتُؿَّ حُ ايػث ِٕٔ ٔ٤؟

ضبٖ ٗ اؿُب
ٍّ
ُ ٫
 ٫أزضْ ضثثٖط ُ
يػٗ ٔ٠ٛاَسأٔ َٔ ٕ٠سٚ ٕ٠غسِٔ
ِٕٔ ضأقؿـُ زَٟ ٜ٩؟
ايؿساغ ٗ ُ١زطُٞ
َٔ ايعطؼِ ايسٚض ٞتٓدي ُ
ِٕٔ أُقًُِِّ أشٖ زَ ايكا ةٔ ِٕٔ؟
زاقؿ ُ١ايؿَٓ٬ه ٛاؾُُ١ًٝ
تًوَ اييت َٔ ضؿٝداحٔ يٛزن
ايٓط ُ١ًٝن يػؿِٔ
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زاقؿ ُ١ايؿَٓ٬ه ٛاييت  ٫تػريٍ إٍ قُسٍ ٗ ايطُ ٔ٤
ؿ ذذٗ َ ذذٔ بعٝذذدٕ بع ٝذذٌِٓ َ ذذٔ ٖٚذذشِ
ط ُ
ٚيه ذذٔ ٕ ذذٔ ٜثؿ ٖ
اهلٓدب ٔ٤
تكذ ذذ ُ٤ٞإه ذ ذ َٕ بٛغ ذ ذٍِ عًذ ذذ ٢غذ ذذهٌِ ضٛز ٖ ٜذ ذ ٕ١تثأ ٖٖ ذ ذبُ
يًطريإِ
ٜٚثاعُٗ غسسْ ع  ًٌّٞ٥إٍ آيخسِ ا٭زضِ
ٜثاعُٗ َطسْ ٖ َػٌّٞ
 ٌٌّٚٚـ ؾس ٔ٠ايػُظِ
ؾ يٓط ُ٠ٛايػسس ٖٜحُ
أٌُْ َ ٗ ايطسٜلِ إٍ اياٝجٔ ٚا٭ُغٓ ٝحِ
ضذذٗ إثذذٛزظَ َذذٔ
ٚن ذ َسأ ٗ ٕ٠اـس ٜذـٔ تُط ٝذسُ ْٛز َ
غٕ١ُٝ
ُسقـُ  ٌٖٚبٓؿطسٗ ٗ ايِّ٬ٛ
أ ٚت ِّ
أُدزةُ ْدس ٟعً ٢ايطريإِ ؾٝطكُ٘
عػس َٕٚع َ ّ أُدزةُ قًيب عً ٢ايطريإِ
 ٫ٚأل ُ
ايكُّ٘ أغؿ ٢عً ٢دزصِ اياٝجٔ
ٚا٭ُقطٛإُ عً ٢ض ي٘ٔ
ايهًبُ ٌَٖ ايٓا حَ  َّ ْٚعً ٢زٛع٘ٔ
ٚايٓدا ُ٤اـؿ ٗٞعً ٢ض ي٘ٔ
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ْطٜ ْ٠ٛثك مسَٔ قٗٛتٖٗٔ ٚيخاصَ ايؿا بٔ١
ـ ٜعذ ذ ذ ذ نظُ ض ذ ذ ذذٝد ٗ ّ٠اهلصٜذ ذ ذ ذ ِ ا٭يخذ ذ ذ ذريِ:
غ ذ ذ ذذخ ْ
أُذنسٜين ٭ْط ىٔ
ي ٞزغاث ِٕ تك ِٕ ٦ٝعٝٓٝؤ أ ٚغٗ َ٠ٛايًٌِٝ
أضث صُ ؾٛتؤ ٜأيخرْٜ َٔ ٞد ٗ ٟايصض ِّ
يه ٫ ٞأقٌٖ طسٜك ٞاـسٜؿ ٖٞأ ٚأضثكَ٤ٞ
بع َِٞٓٝضٛاىٔ
ٚأضث صُ ؾٛتؤ ُٜاعدُ عين اجمل شَ ايسدِ٤ٟ
ُػ ٞايػسسَ ُ١ٖٜػ َٞايٛا ٔ١ٝأَ ٚػ َٞايػٔ١ُٝ
ُػ ٞن يؿسعِ ايعسب ١ٔ ٖٝضّ ٓٝ
ٚنساقؿ ٔ١ايا زِ إػدٚد ُ٠أض ّ ْ ٝأيخس٣
هً ٖٛايؿطث ُٕ ايكٝلُ
ٜهثاٗ ضسٗ ايثهُٚ ِٜٔٛط ٖٛع طؿ ُ١إ ٔ٤
ايػسسٜ ْٟ ْ ُ١ٖٜثً٢َّٛ
غسسْ عسٜ ٌّٟثعسٖ َٔ ٣زغاث٘ٔ
َطسْ يٝظَ ٜآًًِّ إيَّ ٗ ا٭ضِّ٬
ؼ ٚترٖبُ
ايػسسَ ُ١ٖٜدٌُ ايكطَّ ٔ١ت ىُ َٓكد َ٠ايسِ ٜ
 ٫يثعدٖ أؾ بعٗ ٗ ايس ِ ٜاـكسأ٤
 ٫ٚيثػَٓ ٞدٌَ إٗصٌََٚ
 ٫ٚي دٖ قؿريتٗ يٓط ِِٝايػُظِ
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ؾطريُ أْٛخثٗ َكٗٛزْ ٚعً ٢قدَ ٗٝتاه ٞايعٓك ِ٤
ايػسس ُ١ٖٜت ىُ شٜٓثٗ ٗ اياٝجٔ ٚترٖبُ
ن ٞتثطْ ٍَٖٛسزط ّ١تثٖٓٗدُ ٗ ي ٌِٝايؿطساِ٤
 ٫أضؿ ُٜقؿ ٥د ٟعٔ ٗٚسِ قًبٕ
 ٫ٚأمس  َ٤ايٓط ٔ٠ٛايًٛات ٞأقَُٔ ٚتػُٖطَٔ ؾٗٝ
ٚأزيخذ ذٌَ غ ذذعٛزٖٖٔ عً ذذ ٢غ ذذسس ٔ٠ي ذذا٬ةٕ ٗ ايػ ذذسؾٔ١
ايػسبٔ١ٖٝ
ؾأْ ب يه دٔ أضؿ ُٜزقَِ ٖ تؿ ٞأ ٚبسٜدٟ
يهين أُضبٗ ٜؿثػذٓٝه ٛ٭ٕ ؾذٜٗ ًُ٘ٝؿذٌُ ايكًذبَ َذٔ
أع ي ٞضٝاريٜ
ًُٜ ٖٛٚك ٞبػعسْٛ َٔ ٔٙاؾرٔ اؿس١ٔ ٖٜ
ْ ٝب ّ١عٔ نٌ ايػعسا ٔ٤إٓطٌِٝ
أ ٜٗٗايؿٛق ٟٗٛإٌُٗ نًطٍٔ زتٝبِ
 ٫ع٬ق َ١ي ٞبأضدِ
 ٫ع٬ق َ١ي ٞبؿ ٔ٠٬ا٭ضدِ
 ٫ع٬ق َ١ي ٞب ٕسا ٫ٚ ٜبٛؾ  ٜايصبدِ
َٓطثين يخط  َٟإٍ أخسٍ ُٜ ٫س٣
ٗ َث  ٔٙايؿساغ ٔ١أَ ٗ ٚدازِ اؿًٝبِ
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(ضأزاىَ ٗ ا٭َظِ ايكسٜبٔ)
ٜك ٍٛز ٕ دَ ٛياعضِ ا٭ؾدق ٔ٤
ٜٚكثؿ ٞب يكٗكٗ حٔ ضع يَُ٘
ٚندعًبٕ ْصمٍ ىُّ٘ قؿٝد ّ٠عٔ َٛحٔ عؿؿٛزٍ
ٜٚطأٍُ ع بساّ عٔ  ًِّٔ٘ٚايػثٟٛ
أ ٚعٔ يػ ِٛضريت٘ٔ
ا٭ْٝلُ ..إٌُُٗ ..ايكًِّٚ ..ٌُٝايؿعًٛىُ
ٜستلُ قًاُ٘ بعا ز ٕ٠أُيخس٣
 ٜٚذ ذذ ىُ يًس ٜذ ذذ حِ ٚيًعؿ ذ ذذ ؾريِ ايٝث ُٝذ ذذٚ ٔ١ايؿذ ذ ذذد٣
أمس يَُ٘
أْجٔ ئ تهثيب ايػٔعسَ  ٫ٚ ّ َٜٛايٓدسَ
ئ ٜثٓٗ ٖد بٌَ ٜدٜؤ ََط زُ اغثٗ ٤اتؤ ا٭ْدٔ١ٖٜٛ
 ٫ايػسسُ ا٫ضثٛا ٗٞ٥ضٛفَ  ًٌُِّٜٛيخؿسىٔ
إٕ مل تُطا ٞنُ ٜٓاػ ٞيًٛضٝداحٔ
أ ٚػعً ٞزسضؤ ايٓسزط ٖٞقؿري َ٠يا٬بٕ١
غسؾ ّ١يٮغ ْ ٞايكدّٔ١
ئ تعسٗ طعَِ زطُؤ
َ مل تدٛز ٟعً ٢نٌ عُػٖ قؤ اٯيخسِٜٔ
نٝـَ أُغُضُ عٝينٖ عٔ ذنس ٜحٔ ْط ٕ٤
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ِّٜٛٓؿَٔ أٜد َٔ ٖٜٔٗايػٛىٔ ٚا٭ُززٛإِ
ًُِّٜعَٔ خًشَ أؾ بعٖٔ عٖٓ  ٔ٤تٛحٕ
ٚواطَٔ ٗ َ  ٔ٤أزط دٖٖٔ ٓ َّ اـسٜـِ؟
ين عذذٔ ضاذلٍ ٗ ٗٚريتٗذٖٔ ٚغذذٍِٝ
نٝذـَ أُغُذضُ عذذٖ ٝ
يخؿٝـِ؟
ي ذ ذذٝظَ َ ذ ذذٔ عذ ذ ذ دت ٞإٔ أن ذ ذذ َٕٛن ذ ذذدريَ ايه ذ ذذ٫ٚ ِّ٬
ايؿُجٔ
يهٓين نٓجُ َ٫سأٚ ٕ٠ضدٖ َ تسٜدُ  َٚتػثٗٞ
نٓجُ ْكؿ ْٗ ٚانثُ ٍَ دٚا٥سٖ
مشعٗ اؾطدٚ ٖٟؾكٖثٗ
ًَه ّ يخًعثُ٘ ايعا ز ُ٠عٔ عسغ٘ٔ
ٚايس ٣٩خاٖثجِ قًاُ٘
ض ٥ط ّ ـ ٍِٛٝأبٗٝ
ض ّ٫٬يدَ ِ ٜدٜٗ
 ّ٫٬ٚ٭غا ضٗ ٗ ايِّ٬ٛ
ازتع غ ّ يكطهثٗ
قٛعَ َ  ٕ٤٭ضصاْٗ ا٭ُْدٔ١ٖٜٛ
 َٖٞٚتص ُٜٔيخًخ هل ب ٭غ ْٞ
ٚن ضًٗ َساخ ٞايٓط ِ٤
يٝظَ َٔ ع دت ٞإٔ أنَٕٛ
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ندريَ اهلُ ِّ ٝا٫ب ض ٞيهٓين نٓجُ
يًُسأ ٔ٠إٚ ٔ٤ َٝٛيًسطدٔ إِ٤ َٝٛ
مل نثًـِ أبذداّ عًذ ٢تؿطذريِ يذٖٛ ِٕٛآ٥ذ اؾاًذ ٞأٚ
طعِِ ايهآبٔ١
ن ذٌٗ َ ذ ٗ ا٭َ ذسِ إٖٔ دٚازْ ذ اياطذذس ٖٟبٛؾذذً ْ١تُػ ذريُ
إٍ ايطُ ٔ٤
ٚمشطٓ تؿَّ ض ُ١إسز ِٕ أ ٚغسسُ ايؿ َدفِ
نذ ذ ذ ذذٌٌّ ٜذ ذ ذ ذذثُُِ يػذ ذ ذ ذذ ُٙٛا٭زقذ ذ ذ ذ ٗ ٖٞا٭غذ ذ ذ ذذ ٔ٤ ٝأٗ ٚ
ا٭ظد ٖٜحٔ ايكدّٔ١
أٜ ٚعًُِِّ ق ٖد ُٙغس َٛايعؿ ؾريِ إُؿ ب ٔ١ب يػػـِ
مل نثًـِ أبداّ ٚمل ْاطذِ عٔ ايٛي٘ٔ إه بسِ
ٗ اضثُ ٫حٔ ا٭ْٛخ ٔ١أ ٚضسٜسِ اؿُب
َٔ أمس  ٓ٥ز ْ ٜتٗبٗ عً ٢بٓؿطس ٕ١تعٝدُ ايًٌَٝ
ٗ تٓٗٝد ٕ٠غث ٕ١ٖٜٛيًُٓثؿـِ
مل نثًـِ أبداّ ٫ٚ ..ئِ نثًـِ
تطثطٌَُ ب ٕ  ٔ٤نٜ ٞثط ٍَٖٛق٤ٛاّ يخؿٝؿ ّ
ؾثٓذ ذذديلُ ايذ ذذرنس ٜحُ عًذ ذذٗٚ ٢ذ ذذسىٔ إثذ ذذٛزظِ َذ ذذٔ
ْسزظٍ ٗ ٜدٖٟ
ٚو مُ إ  ُ٤ن يعطسِ أ ٚن ياخٛزِ
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ٖذ ذذ ٛإ ذ ذ  ُ٤ض ذ ذسٗ ضس ب ذ ذؤ أ ٚنػ ذ ذـُ ؾثٓ ذ ذ ٔ١بع ذ ذضِ
َسا ٜىٔ
أ ٍُٖٚيخؿسىٔ ..آيخسُ نثؿٝؤ
عادُ اغثٗ ٤اتؤ إدهلُٖٔ١
ضٝدُ أَط زىٔ ا٫ضثٛأ١ٖٝ٥
إ  ُ٤تٛأ َُؤ
إ  ُ٤ؾ زَ غسّٚ ٞؾ زَ ْدّ ٞايًدٚدِ
ُٖ ٞغؿٖ ٗ ْ١ايسٚحِ ْ عُٚ ..ْ١ز زضْ١
تُػطِّ ٞب ي اةٔ ٚب يٓد ٣زسحَ ايهِّ٬
ٚأظد ُ١ٖٜع غلٍ ضٝؿٝلُ  َ ّ َٜٛعً ٢ضسةٕ
ؾ ٬هدُ اؿكٝك َ١قسبُ٘ تٓط شُ يًصٜثِٕٛ
أ ٚ٭ؾ ب ِ ايس ٫ٚ ٜ٩هدُ ايهَّ٬
ٜ َٚك ُ٤ٞب٘ٔ إط ؾ َ١بٌَ ٖ ٜٚثٌِ أ ٚدَ َ اـِّ ٝ
 ٫ٚيخط ٢إ غٌَ ؾٛمَ ز ٜحِ تٌ ايصع ِ إٓطٞ
ؾ ٕٛت ٢اؿ ٝز ٣ؾ ٔ٘ٝن ْٛا ُٜاؿس َٕٚا٭زضَ
َدٌَ ؾِِ اؿاٝا ٗ ٔ١مس  ٔ٤اهلل َٔ ٚزمِ ايػُ ِّ
ُٖ ٞغؿٖ ْ١بٝك  ..ُ٤ؾ زْٖ١
دَ  ُ٤ايٛزدٔ ٗ ؾربا ٚغ ت ٗٚ ٬ٝزطدٔ ايسيخ ِّ
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ٜثعكذذبُ ٚذذ ٌٖ ايكؿ ذذٝد ٔ٠أ ٚقُ ذذساّ ٜ ٫ك ذذ..ُ٤ٞ
نُ ذذٔ َّ
نُِٔ
ُٜاكِّ ُ ب يػٗ ٔ٠ٛايً ٌَٝأٜ ٚستلُ ايٓٗسَ ب يسا٥طِ١
َ ٫سا ٜتكدٗ قُٝؿ َٔ ٞاـًـٔ ٫ ..قُاً َ ْ١ؿِ١
ؿبٖ ٗ زطد ٟب يػ ٝةٔ ٚب يا زضِ١
تستلُ ا ُ
ؾًُِٔ نٌٗ ٖرا اؿٌِٓ؟
ٕٔ نٌٗ ٖرا ايطساةٔ ِٕٔ؟
أقعجُ نث بذ ّ ياذٛزيخظَ ٗ ؾذػس ٗ ٟضذكٝؿ ٔ١بٝذجٕ
قدٍِٜ
ًَ ٕ١ْٖٛب يعؿ ؾريِ ..شزق  ..َ٤يخكسا ..َ٤ؾؿساَ٤
َهثَّٛذ ذذ ٕ١ب يؿساغذ ذذ حٔ غ ذ ذذؿَّ ؾ ّ١ن يٓ ذ ذذداَ ..ٔ٤هدٖؿذ ذذّ١
ن يؿد٣
ٚأق ذذعجُ ضؿذ ذ ْ ّ َ ذذٔ اـػذ ذبٔ إٗذ ذ غ ٗ ْٞٛغ بذ ذٕ١
اضثٛإ١ٖٝ٥
ٚقؿ ٥دَ َهثٛب ٔٙ َٝ ّ١ايثا ز ِ ٜأ ٚبسذاذٔ ايٓطِِٝ
أقذذعجُ ْطذ ٚ ..ّ٤أَهٓذٚ ..ّ١ضذذدا٥لَ َٓطذٚ ..ّ١ٖٝلَٛذ ّ
يخسٜؿٚ ..ّ١ٖٝأغ ٍٕ
َٓٚرُ خ٬خٌَ ع َ ّ أُؾثؼُ عٓٗ ب ٬أ ٟزد٣ٚ
نطؿٌٍ ُٜؿثؼُ ٗ غسؾ ٔ١اؿًِِ عٔ يعاٖ َٔ ٕ١ذٛإ٤
 ٗٚضؿس ٕ٠عٔ غِّٛٝ
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ايٛضٝداحُ وثسَٔ تكً َِٝيا٬بٖٗٔ
اير ٟاَثدٖ ٗ ايً ٌِٝيخ زصَ أضٛازِ أزط دٖٖٔ
نط زثٖٗٔ يأُ ايٗٛرئ٠
أ ٚيًػٓ  ٔ٤ايرٜ ٟػاُ٘ إطسَ إثٛاؾٌَ
وثسَٔ خسخس ّ٠عٔ أض طريِ عػٖ قٖٗٔ ايكداَ٢
ٚوثسَٔ مشط ّ يثًُ ِ ٝأضَٖٔٗ٬
ٜٚأض ّ يخؿٝؿ ّ يٝهثيَ أضسازٖٖٔ
ايٛضٝذ ذذداحُ وذ ذذثسَٔ تكًذ ذذ َِٝيذ ذذا٬بٖٗٔ إذ ذذساٚؽَ قا ذذٌَ
أ ٚؾسٖٖٔ
ٚتأزَ ٌَٝعٓ ٢ايؿساؽِ
ؾ ٝاَسأًَٖٛ ّ٠ع ّ١أُمسٞ
غر ٣ي ْ ُْٗٛٝزٞ٥ َٚ ٟ
ْطٝثوُ ٗ ؾك  ٔ٤ايهطٌِ ضث٢
زأٜثؤ ن يػصاي ٗ ٔ١ايٓدأ٤
ضدا٥كؤ ايهدري ُ٠ؾٝؤ ز ٖبجِ
ضسا٥كؤ إطري ٗ َ٠دَ ٞ٥
أُمس ٞؾٛتوَ ايٓعٓ عَٚ ..ضدٟ
أملٗ يخط ىٔ ٗ ي ٌِٝاغثٗ ٞ٥
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ع ْلِ ايكؿٝد َ٠عً ٢عسٌٍ نُٔ ٜثأٖبٗ يًطؿسِ
قاًٗ ن َسأ ٕ١ًْٝ ٕ٠قاٌ تًٛو ٔ١ايٛداعِ
أ ٚأُْؿذ ذ هلذ ذ قاًذ ذ ٗ ّ١اهل ذذٛا ٔ٤نُذ ذ ت ذذٓؿ ُ ؾ ذذا ض ّ
إلضدأٖٖ
أقؿدُ تًوَ اييت  ٫تسٜدُ اـسٚصَ َٔ قًاوَ
َ أْٗ طسدتوَ َٔ قًاٗ آ٫فَ إسٖاحٔ
ايكؿٝد ُ٠اْث ٛزْ ؾك ٌّٞعً ٢بٖٛاب ٔ١ايسغأ١
ُٜ ٫سٝدُ ايثٓ ضسَ َ اٯيخسَٜٔ
ؾ يػص ٫ ُٕ٫ؼطُٔ ايك َّ ٝب٥ ٚٛـٔ اؾٓٛدٔ
ٖ ٞؾك٘ ؼسعُ  ٍَ٬ٚايربٚ ٔ١ٖٜضدٚدَ ايٓطِٕ ٝ
ٚأغس زَ ايً ُِٕٛٝاييت تػسةُ قٗ َ٠ٛايؿا حِ
َعصٍٍ عٔ ن  ٓ٥حٕ تػصٍُ خٛب ّ زدٜداّ يٮزضِ
ايكؿ ذ ذذٝد ُ٠اَ ذ ذذسأ ْ٠ت ذ ذذسقـُ عً ذ ذذٚ ٢قذ ذ ذ ٍ أْػذ ذ ذ ٍّ غذ ذ ذريِ
َطُٛعٕ١
ٚؾساغذ ذ ْ١نًَُّذ ذ مسعذ ذجِ ضسبذ ذ ّ تسغ ذذَ ٗ ٞهذ ذ ٍٕ َذ ذ
تثأٖبٗ يًطريإِ
َ٬ق٘ٔ ا٭ملِ إه بسِ ٚايٓاٌِٝ
زؾعجُ عٔ غؿثٌِ ْ عُثٌِ
عٔ يخؿسٍ نطكٌِ ايثٛحٔ
عٔ ؾدزٍ َٔ اي ٝقٛحٔ
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أٌَْ ٚزد ٕ٠بسٓ ٕ١ٖٜساِ٤
غٔعسُٜ ٟرنِّسْ ٞؾ ٬أْط٢
أْٛخثؤ اييت اضثعؿجِ
عً ٢ايثؿطريِ ٚايثعسٜـٔ ٚايثطًٚ ٌِٝاإلْػ ٔ٤
ٌٖ تٓط ٢اي ٍُ٬ٛايكَ٤ٛ؟ ٌٖ ٜٓط ٢اي اةُ إ ِ٤؟
قً ذذيب ٜع ذذربين ٭ْذ ذؤ آيخذ ذسَ اي ذذدْ ٝ٭ْذ ذؤ أٍٗٚ
ا٭غِ٤ ٝ
*
تسدٖدحُ ن يػُؿِٔ ٗ ايسِ ٜ
ن يع غك حٔ ايؿػرياحٔ
ن ٕ  ٗ ٔ٤ايٓدسِ  /ن ي ٗ ٌٛايػٔعسِ
ن يػسَسِ إُكثٓ / ٢ن يعاريِ إساِ ٚؽ
ن َسأ ٕ٠ضًَُّجِ قًاٗ يًطٛٝزِ
تسدٖدحُ قاٌَ نث بٖ ٔ١ر ٟايكؿٝدٔ٠
قاٌَ اقثؿ  ٞ٥يخط ىٔ ٚقطهثؤ اـًأ١ٖٝ
قاٌَ ايرٖ ةٔ إٍ ايِّٓٛ
قاٌَ امٓ  ٞ٥عً ٢قؿبٔ ايًٌِٝ
قاٌَ اغثٗ  ٞ٥يعٝٓٝؤ ٗ قُٖ ٔ١ا٫زتا ىِ
تسدٖدحُ ن ُٝأُدزةَ قًيب عً ٢ايؿد
ن ُٝأزآَْ ٞعصٍٍ عٓوٕ ن ُٝأزاىِ
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أؾث ُ ْ ؾر ّ٠يًٓٗ زِ تطٌٗ عًَ ٢طسٍ أ ٍٍٖٚ
ٚعٓ مٍ ط ٌٍٜٛيسا٥ط ٔ١ايأُ ٗ غ زعٍ قٝلٍ ٚاؿٌِٓ
عً ٢بُعدٔ أُغٓ ٕ١ٝتثؿ ٖث ُ ض ٍَٛضك ٍِٛايؿا حِ
نُذ ذ ذ ٜثؿذ ذ ذ ٖث ُ ٗ زطذ ذ ذدٔ اَ ذ ذذسأ ٕ٠أزبعٖٝٓٝذ ذ ذ ٕ١بذ ذ ذذسعُِ
ايربتك ٍِ ا٭ْٛخٞ
أ ٚزسضُٗ ايٓسزط ٗٞايرُٜ ٫ ٟك ٍِ
قدَ  َٟزقؿَٛ ُ١زٚ ٕ١أؾ بعٞ
ايٓ  ٜحُ ٚايػ  ٜحُ ٚا٭ٚت زُ
ٚؾُ ٞبٓؿطس ُ١ايكا ةٔ ٚن ضًٞ
زٕٗ ْ١عٓ ٖ تؿبٗ ايٓ زُ
ؾهأِ أَػ ٫ٚ ٞأَػٚ ٞيٞ
ضالْ ٜك ُ٤ٞغٛاٜيت ََٚط زُ
ٚزَ دُ عٓك ٚ ٞ٥ز ْدازىُ اييت
َٔ ضاٗ تثٖٛشٗ ا٭غع زُ
ٚيخك ةُ أٚؾ ْ ُ٤ َٚ ًٝٝهل
تُطك ٢ب ٔ٘ ا٭زٚاحُ ٚا٭شٖ زُ
تسنجِ ٭ْهٝد ٚاياطري َ٠نًَّٗ
َؿثٛض ..ّ١أشزازُٖ ايٖٓٛازُ
ٚيخسٜـُ إيط ٗ ايٓط ٚ ٔ٤دَعْ١
وث زٗ أزاغ ُٕٛأ ٚإًٜٛازُ
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ايكؿٝد ٫ ُ٠تهطسُ ايػٛمَ
ُٜ ٫هطَسُ ايػٛمُ إيَّ َ  ٕ٤عٓٝدٕ
ُٜط ق ٞزَ دَ ٚزٚدٔ ايػؿ ِٙ
ُٜ ٫ٚهطسُ ايػٛمُ إيَّ بثؿَّ ضثٌِ اخٓثٌِ
تػكَّ ِٕ عس َٟايكُٝـِ ايرٖ ٟؿٗؿثُ٘ إِٙ ٝ
ايكؿٝد ٫ ُ٠تهطسُ ايػٛمَ
 ٫تٓطجُ اٯ َٔ َٙغٗك ٗ ٕ١ا٭ؾ ب ِ
 ٫تؿٌُ ايؿَِ ب يؿِِ ٚاـؿسَ ب ـؿسِ
ٚايًطع َ١ا٭ُْد َ١ٖٜٛب يكؿَّ ٔ١إػثٗ ِٙ
ايكؿٝد ُ٠عُس ُ١ْ ٜايكًبٔ ٗ شَٗسٜسِ اؿِ٠ ٝ
غ ْ٤ٞيخؿ َ ٌّٞوسقذين ٭غؿذسَ أ ٚ٭ديخذٌَ ٗ اهلذِّ٬
ايدا٥سٟ
زشُ ب يػث ٚ ٔ٤ب يس ٜحِ ايطا ِ
أْ إد ٖ
يعًذذين أْطذذٚ ..ٞيهذِٔ َذ ايذذر ٟؾعذ ّ٬أُزٜذدُ َذذٔ
قًذجَُّ :
اؿٝذذ  َ ٔ٠ذذٔ ايهث بذ ذ َ ٔ١ذذٔ مثذ ذ زِ ض ذذٌِٓ آدَّ يًثؿذ ذ ٗث ِ
ٚايٓٗ ذذٛضِ َ ذذٔ ايذذ اةٔ َ ذذٔ ايٓطذذ  ٔ٤اي٥ ٝطذذ حٔ َ ذذٔ
ايسز ٍِ؟
بذذدايخً ٞززذ ذٌْ ٜك ضذ ذُِ ذ٥اذ ذ ّ١يخا ذذصاّ ّٚك ذذ ٞد َٕٚإٔ
ؿ ذ ذ ذذيت ٚؾساغ ذ ذ ذذيت
 ٜذ ذ ذذدز ٟإٍ أٜذ ذ ذذَٔ ..اهلػ غ ذ ذ ذ ُ١ض ٖ
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ضٛذ ّ َذ تع ٖدذسَ ٗ
ايؿذؿساٖ ..ُ٤ذٌ ٜاهذ ٞايسزذ ٍُ ٭ٕٖ َّ
ايطسٜلِ؟
٭ٕٖ ضُاٖ ّ َ تأيخٖسَ؟
زغذذايت شزق ذ  ٫ ..ُ٤ن ذ ياطسِ ٫ ..نؿذذد ٣ايػ ٝذ ةٔ..
 ٫ٚنؿٛحٔ إ  ٫ ..ٔ٤ن يسِ ٜ
و نطذ ذ ذ ذٌَ ايط ذ ذ ذذ ض ٌِ ايع ذ ذ ذذ ز٫ٚ ..ٟ
ضذ ذ ذ ذٌَ ؼ ذ ذ ذذ ُّ
نذ يػ ٫ ..ِِٝنأؾ ذ ب ِ ايثُد ذ ٍِ ٖٚذُٜ َٛػذريَ مذذٟٛ
ٗ اؿدٜكذ ذ ذ ..ٔ١زغ ذ ذذايت شزقذ ذ ذ  َ ُ٤ذ ذذٔ غ ذ ذذٛمِ ا٭ْٛخذ ذ ذٔ١
يًسُ ٍِ
َٔ اضثع زاحٔ ايؿدٚدٔ أ ٚايٛؾ ٍِ
َٔ اض اق حٔ ا٭ًَّٖ ٗ ٔ١ايطسٜسِ  ٗٚاؾطدِ
عً ٢اَسأ ٕ٠بأْٛخثٗ  ٫تدلِ
ُٜ ٫عٍُٖٛ
ضثٚ ٢ي ٛن َٕ ضٖٝدَ أعك  ٗ٥إ ُ٤
أ ٚط زَ عٔ ؾدزٖ ضسٌَْ ٚاض مِ
*

116

سريةٌ شعسيَّة
ِس ضعد َٔ ٟبطُ ١طاع ٕٛايٛاقع ١غسم َد ١ٜٓضٝؿذ ٖٚذ ٞقسٜذ١
زًَ ١ًٝٝعسٚؾ ١ظُ ٍ َٛقعٗ
بذذدأ بٓػذذس بذذٛانري أغذذع ز ٗ ٙؾذذطٝؿ ١اإلؼذ د اؿٝؿ ٜٚذذَٓ ١ذذر عذ ّ
1999
ٜثُٝص غعس ِس ضعد ٟبكدز ٠عً ٢ايثعاري ايًػٚ ٟٛايثؿٜٛس ايؿين
عً ٢ضد ضٛاَ ٤ثهٖ ٗ ّ٦را ٚذاى عًذ ٢يخٝذ ٍ زذ َ َٓؿذث عًذ٢
ا٫ػ ٖ ح ن ؾّ ١ث َٔ تٓ ؾ ح ذاح ٓ٫ٛح َثعددَٛ ٠زٚخ ح
خك ؾٚ ١ٝإغ زاح إو ٝ٥ذٚ ١أيخذس ٣زَصٜذٚ ١أضذطٛزَٗٓ ١ٜذ اـ ؾذ١
عسب ٝذذٚ ١غ ذذسقَٗٓٚ ١ٝذذ ايع َ ذذ ١أزٓا ٝذذٚ ١غسب ٝذذ ١ؼ ٝذذٌ إٍ د٫٫ح
َثعدد ٠قذد تٓذأ ٣عذٔ نذٌ َذ ٖذِ ٛطذ ٞأَ ٚثعذ زف عًٝذ٘ أٚ ٟؾذل
إٓٛذ ذذٛز اؿذ ذذداخٜ ٫ٚ ٞعذ ذذدّ ايك ذ ذ ز ٗ ٨خٓ  ٜذ ذ غذ ذذعس ٙؾه ذ ذسّا ٚذّ ٚق ذ ذ
ض ذ َٚعسؾذذٚ ١ز ٜ٩ذ  .تٓؿ ذجُ أغذذع زُ ُٙهلُذذ ّٛايثسسبذذ ١اؿ ٝتٝذذ١
ٚإضط ّ
ٚتصيخُِ ب ٕٛضٝك ٢اهل د١٥
ِذ ذذس ضذ ذذعدٚ ٟاضذ ذذد َذ ذذٔ أؾذ ذذط ة ا٭ؾذ ذذٛاح اؾدٜذ ذذد ٗ ٠ايط ذ ذ ض١
ايػعس ١ٜايؿًططّ ٕ ١ٝٓٝث ش غذعس ٙبذ٘ َذٔ ط قذ ١إبداعٝذٚ ١غذصاز٠
ٗ ايٓث ص ٚكذص ٕٚخذسٓ َذٔ إٛقذٛع ح إثعذددٖٚ ٠ذٜ ٛهثذب قؿذٝد٠
ايثؿع َٔٚ ١ًٝضٌ ٯيخس أٜكّ ايكؿٝد ٠ايعُٛدٚ ١ٜقؿٝد َ٠ايٓدس
نسَٖث٘ َ٪ضٖط ١ا٭ضٛاز ٗ عه ع ّ 2007
ؾدزَح ي٘ ايدٚا ٜٔٚايػعس ١ٜايث ي١ٝ
عراب ح ٚقٖ ح آيخس َ / 2005 /طاع ١ؾٛٓٝع /ايٓ ؾس٠
َٛضٝكَ ٢سَٓ / 2008 / ١ٝ٥ػٛزاح فًَٛ ١اقـ /ايٓ ؾس٠
نذ ذذأْ ٞضذ ذذٛا ( 2009 / ٟدٜذ ذذٛإ ٗ خ٬خذ ذذ ١أبذ ذذٛاة ) َٓػذ ذذٛزاح دا٥ذ ذذس٠
ايدك ؾ ١ايعسب / ١ٝداز ْػس ايٛاد / ٟضٝؿ
ٜٛتٛب ٝأْدَٓ / 2010 / ٢ػٛزاح َسنص أٚغ زٜج يً ْٚ ١ايٓػس /
زاّ اهلل
َ َ ٤عرٖة َٓ / 2011 /ػٛزاح فًَٛ ١اقـ  /ايٓ ؾس٠
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ٚقجْ ٭ْطٓ ٔ ١اير٥ب  / 2014 /داز ايٓط ِٝيًٓػس ٚايثٛش / ٜايك ٖس٠
تػاوُ غَعسٖ ب ٕ١َ ُٝعطػ / 2014 / ٢داز ايٓط ِٝيًٓػس ٚايثٛشٜ
 /ايك ٖس٠
ٚؾ  ٜايع غل  / 2014 /داز ايٓط ِٝيًٓػس ٚايثٛش / ٜايك ٖس٠
َٛضٝكَ ٢س / ١ٝ٥طاع ١خ ْ / 2015 / ١ٝداز ض٪اٍ /بريٚح  /يآ ٕ
زَ ذ دُ ايػٛاٜذذ / 2017 / ١داز اْ٫ثػ ذ ز ايعسب ذذ /ٞيآ ذ ٕ /ب يثع ذ َ ٕٚذذ
ْ د ٟايا ض ١ا٭دب / ٞإًُه ١ايعسب ١ٝايطعٛد١ٜ
تك ض ِٝعًَ ٢ك ِّ ايٓدّ  /كطٛط ١غعس١ٜ
تُسْج ي٘ عد ٠قؿ ٥د اٍ ايًػ ح ا٫لًٝصٚ ١ٜايسٚ ١ْٝ َٚايؿ١ٝٓٝ
ٚايعرب١ٜ
ْػس قؿ ٥دَٚ ٙك ٫ت٘ ٗ ايهدري َذٔ إٛاقذ ا٭دبٝذٚ ١ايدك ؾٝذ ١عًذ٢
ايػذذاه ١ايعٓهاٛتٝذذَ ١دذذٌ نٝه ذ ٚايٓذذد ٠ٚايعسب ٖٝذذٚ ١اؿذذٛاز إثُ ذذدٕ
ٚإدكَّ ذ ذذـ ٚد ٜذ ذذٛإ ايع ذ ذذسة  ْٚيٝذ ذ ذ َٚسن ذ ذذص ايٓ ذ ذذٛز  ٗٚاجمل ذ ذذ٬ح
ٚايؿ ذذطـ احملً ٝذذَ ١د ذذٌ ايػ ذذسم َٛٚاق ذذـ ٚاإلؼذ ذ د ٚن ذذٌ ايع ذذسة
ٚا٭يخاذ ذ ز ٚؾؿ ذذٌ إكذ ذ ٍ ٚاؿٝذ ذ  ٠اؾد ٜذذد ٠ب إلقذ ذ ؾ ١إٍ ْػ ذذسٗ ٔٙ
فذ٬ح ٚؾذطـ ايعذ مل ايعسبذ ٞإسَٛقذَ ١دذٌ أيخاذ ز ا٭دة إؿذذس١ٜ
ٚاٯداة ايًآ ْ ٝذذٚ ١ايدٚض ذذ ١ايكطس ٜذذٚ ١ايٓٗك ذذ ١ايط ذذٛزٚ ١ٜا٭ٖ ذذساّ
إؿ ذذسٚ ١ٜايك ذذدع ايعسب ذذٚ ٞعهذ ذ  ٚايط ذذعٛدٚ ١ٜاـً ذذٝش ا َ٫زات ٝذذ١
ٚايعسة ايًٓدْٚ ١ٝايعسب ٞاؾدٜد ٚايٓٗ ز ايًآ ْٚ ١ٝغريٖ
نُ ذ إٖٔ جملًذذ ١ايهًُذذ ١ا٫يه ْٝٚذذ ١ايذذيت تؿذذدز ٗ يٓذذدٕ ٚوسزٖ ذ
ايٓ ق ذ ذذد إؿ ذ ذذس ٟايه ذ ذذاري اي ذ ذذدنثٛز ؾ ذ ذذرب ٟضذ ذذ ؾ ٜدٚزاّ ٖ َذ ذ ذّ ٗ
ايثعسٜـ بثسسبذِ ١ذس ضذعد ٟايػذعسَ ١ٖٜذٔ يخذْ ٍ٬ػذسٖ يكؿذ ٥دٔٙ
ْٚؿٛؾ٘ ايٓدسٚ ١ٜدٚا.ٜ٘ٓٚ
*****
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